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cArbune de calitate Rezultate meritorii în munco 
constructorilor

de cărbu- 
și la cea- 
a fost de 
conținutul 

de

Minerii de la Lonea au reali
zat planul pînă la data de 23 fe
bruarie în proporție de 100,1 la 
șuta, iar cei de la Petrila au dat 
peste plan 2248 tone 
ne. Si la o exploatare 
leită cărbunele extras 
bună calitate. Astfel,
de cenușă în cărbunele scos 
minerii loneni a înregistrat o scă
dere de 0,8 puncte sub indicele 
planificat, ceea ce situează mina 
Lonea în fruntea întrecerii pe 
bazin, pentru îmbunătățirea călită- 
ții producției. Pe locul II cu cali
tatea stau minerii Petrilei care au 
dat cărbune cu un conținut de ce
nușă mai mia cu 0,1 puncte de 
«ît norma admisă.
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Constructorii de 
și zăpadă. Totuși ei 
șt lucrări exterioare 
tata meritorii.
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$1 betonări obținînd unele rezut- i
4
4

pe șantiere au de luptat din greu cu frigul 
continuă munca atlt Ia finisaje interioare cît 
ca săpături

Blocul В 3 а îost predat
Sîmbătă și luni s-a efectuat pe 

șantierul Petroșani-Livezeni recep
ția unui nou bloc cu 32 aparta 
mente: В 3. Comisia, formată din 
tehnicieni repfezentînd I.C.O., I.L.L:

a
o
a 
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Constantin execută săpături și be
tonări, iar la blocul 7 a lost tra
sată complet fundația urmînd ca 
în această săptămînă să înceapă 
săpăturile.

si constructorii, a cercetat cu 
tenție întreaga clădire. După 
verificare minuțioasă, comisia 
qăsit toate lucrările executate 
bună calitate și a preluat noul blod 
pentru nur •-rea în folosință.

Tot pe acest șantier, construc
torii pregătesc pentru a fi recep
ționate în cursul săptămînilor ’ 
toare încă trei blocuri noi В 
В 6 șl В 8 cu un total de 96 
partamente moderne.

Temelia șeolii noi
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săptămîni ale 
putea începe

iar
se 

ur
lu- 
zl-

atenția construc-

In cartierul nou 
din Vulcan

Tîmplarul modelor Visnyovszky-. 
, Iuliu execută cu mare precizie mo 

delelC'de lucru net&s'arc turnării1 
în oțel. Tocmai de aceea i s-a în
credințat recent sarcina să confec 
tioneze modelul fprmelor de tur
nare a carcaselor pentru ciocanele 
do abataj electrice.

Noul cartier „Coș buc" din 
trul orașului Vulcan prinde 
mai mult contur. Prin strădania 
constructorilor pînă acum 6 blo
curi noi au și fost puse în lucru. 
Astfel, blocurile 2 și 5 au ajuns 
in prezent la etajul III. Brigăzile 
zidarilor Teodorescu Vasile șl 
Banu Ștefan desfășoară o Intensă 
întrecere pentru ca fiecare bloc 
să fie rft mal repede fneițat.-

Alte două blocuri, 1 și 8, au 
deja turnate în bună parte betoa
nele de fundație și elevație fiind 
îneepută și zidăria' la parter. La 
blocul 6 brigada lui Tutunaru

cen-
tot

Pe șantierul noii școli cu 16 
săli de clasă din Lupeni, cuvîntu! 
principal îl au în prezent dulgherii 
și bețoniștii. Intr-adevăr, fundația 
clădirii a fost turnată complet 
acum se montează cofrajele și 
toarnă betonul de elevație. Ca 
mare, din primele 
nii martie se va 
dăria clădirii.

La Lupeni, în
torilor se află și alte obiective.
Astfel, în timp ce la blocul E 2 
cu 30 apartamente zugravii Berciu 
Gheorghe, Fierăstrău loan, parche 
tarul Dumitru Aurel și alții exe 
pută ultimele finisaje încît clădi
rea să poată fi predată în prima 
jumătate a lunii martie, pe lotul 
condus de maistrul Prodanciuc 
Mihai au fost începute lucrările 
la trei blocuri noi — H cu 60 a- 

■ partamente. В 5 și В 6 cu cîte
32 apartamente fiecare.

La casa de cultură
Unul din obiectivele însemnate 

ale constructorilor 
noua 
șani.

Cu
roasă,

îl Constituie 
casă de cultură din Petro-
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Comunista Potoki Susana este una din cele mai bune legătoare 
din secția de depănat de la Visco za Lupeni. Ea aplică cu succes ini
țiativa la 100 de sculuri legate nici unul rebutat.

IN CLIȘEU: Potoki Susana efectuînd legarea unul scuL 
л

organizatorul principal 
de producție 
tat pentru ca cei peste 60 
tri din cadrul exploatării 
deplinească atribuțiile ce _ 
S-a urmărit ca depozițiile șefului 
de ' sector sau ale* maistrului 
principal să fie comunicate în lo
cul de muncă numai prin maiștri. 
Repartizarea efecțiîruliii d; munci-

Maistrul 
ai procesului

Recent, a avut loc la Aninoasa 
plenara lărgită a 
partid pe mină, în 
zat. modul în care 
tril mineri pentru 
lului important pe 
desfășurarea

demaiș- 
să-șifin
ie revin.

comitetului, de 
cars s-a anali- 
muncesc maiș- 

îndeplitnraă 'ro- 
cara îl au ih

procesului de pro
ducție. La plenară, au participai 
'membri ai corniteTuluT de 'pStUiT'' tdrl necesari realizării "pîanșKlț s-a 
pe mină, ai birourilor organizațiilor 
de bază din sectoare, șefi de bri
găzi, ingineri, precum și numeroși 
maiștri.

Plenara a scos 
în evidență contri
buția maiștrilor la 
realizarea sarcini
lor de plan, defi
ciențele 
există în 
stabilind 
Ia întărirea rolului maiștrilor . în 
procesul de producței.

făcut ținînd seama de propunerile 
concrete ale и istrllor.' De ase
menea, stabilirea Sarcinilor de pro

ducție pe abataje 
a
eu 
maiștrilor.

O altă proble
mă care, a- stat în

tot terenul greu și iarna ge- 
pe acest lot munca s-a des

fășurat fără întrerupere, executln- 
du-se un volum însemnat de să
pături și betonări. Datorită hărni
ciei brigăzilor de săpători a lui 
Turcu 
țîrcă 
Kurt, 
lescu 
Gheorghe, 
fundațiile 
executate, 
Acum, la 
montează 
betoanele

Constructorii de aici 
odată cu primele zile 
vară să poată începe 
de zidărie

Pe marginea plenarei 
lărgite a comitetului 

de partidalm.net Aninoasa

fost făcută 
consultarea

ce mai 
activitatea 

măsuri
Gheorghe, betonistului Bo- 
Ioan, dulgherului Bekert 
fierar betonistului Ciungu- 

Marin și mecanicului Vulpe 
cea mai mare parte din 
noii clădiri au fost deja 
iar betoanele turnate 
o parte din clădire, se 
deja cofrajele 
de elevație.

atenția conduc arii exploatării și a 
comitetului sindicatului a fost a- 
ceea de a antrena pe toți maiștri 
la iritr'oiiu cerea și extinderea ' me- 

■ todeldr înaintate de muncă. Maiș
trilor le-a fost încredințată răs
punderea' pentru' respectarea nor
melor de tehnica sscurîtății de că
tre toți muncitorii din subordin, 
în care scop ei du datoria să ins
truiască muncilr-ii noi veniți și 
să facă instructajul’ periodic cu 
toți muncitorii,

Analizînd felul în care mmștrl 
au fost preocupați de ducerea la 
îndeplinire a acestor sarcini, refe
ratul prezentat a apreciat că ma
rea majoritate a maiștrilor, ajutați 
de organizațiile da bază și de con
ducerile administrative ale sectoa
relor, au adus o contribuție sub
stanțială la realizarea ritmică a 
planului de producții In lupta 
pentru tot 
trii Bledea 
Alexandru, 
Alexandru,

unor maiștri, 
menite să ducă

In aceste Zile la punctele de 
agitație din Petrila și Lonea, ca 
de altfel la toate punctele de 
agitație din Valea Jiului, se pe- 

8 rindă zeci de mineri, țărani muu- 
8 citori, tineri și gospodine. Ei 
8 vin cu plăcere la punctele de 
8 agitație deoarece de fiecare dată 
8 li se oferă posibilitatea partici- 
8 pării la o conferință, audiție 
В muzicală sau la un program de 
O brigadă artistică de agitație pre- 
2 gătit în vederea alegerilor 
® 3 martie.
® La punctele de agitație 
® tenii primesc lămuriri în 
2 tură cu alegerile, stau la sfat 
S cu viitorii deputați, cu agitato- 
£ rii care le vorbesc despre în- 

făptuirile dobîndite în anii pu- 
g terii populare de oamenii mun- 
g cii în tara noastră sub condu- 
g cerea partidului.
g Pentru a reliefa transformările 
g înnoitoare care au avut loc în 
g orașul Petrila, o comparație este 
g semnificativă. In urmă cu 33-34 
g de ani sute de mineri din Cim- 
g pa au fost aruncați pe drumuri 
g din cauză că patronii au închis 
g minele, lăsîndu-le în paragină, 
g Locuințele minerilor erau puți- 
8 ne neigienice, nu exista nici un 
8 nital sau policlinică. La 5000 
£ de locuitori era un singur me- 
8 die. Neștiința de carte se cui- 
8 bărise adînc în fiecare casă. In 
8 toată comuna nu exista vreun 
8 'ub sau cămin cultural. Erau 
8 două biblioteci cu 1600 volume 
8 Cu ani în urmă Petrila era una 
8 cele mai înapoiate comu-
8 ne în ce privește electrificarea 
8 Nici unul dintre cele 12 sate 
8 cătune aparținătoare nu era 
8 lectrificat.
8 Anii puterii populare 
? schimbat profund înfățișarea 
g rasului. S-au construit aproape 
« 100 bloc>,r: pavilioane c n₽c
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de la

cetă- 
legă-

și
e-

au
o-

te 1500 apartamente, precum și 6 
3 cămine cu 600 locuri. In Lo
nea > s-a înălțat un spital cu 100 
de paturi care are o secție de 
interne și una de chirurgie, iar 
în Petrila o policlinică moder
nă. Aceste unități sanitare sînt 
deservite de 123 cadre din ca
re 21 medici. In oraș sînt 6 u- 
nîtăți școlare din căre o școală 
medie pentru . ______ ____
cii. Numărul cadrelor didactice 
se ridică la aproape 100 profe- 8 
sori și învățători, iar incepînd 8 
cu anul școlar 1960—1961 elevii 8 oo 
primesc manua
le gratuite. In 
orașul Petrila e- 
xistă două clu
buri 
rești, 
culturale, nume
roase biblioteci 
cu peste 40 000 
volume. circa 

4000 locuitori 
ai orașului dis
pun de aparate 
de radio. In 
anii puterii 
populare lumina 
electrică a pă
truns pînă în 
cele mai înde
părtate cătune...

Toate acestea 
au fost posibile 
datorită muncii 
creatoare des
fășurate de ma
sele populare 
care sub condu
cerea Partidului 
Muncitoresc Ro- 
mîn au schim
bat înfățișarea 
Orașului, că de 
altfel a întregu
lui nostru ba- 
7ІГ» «-"ягЪопИлг

fiii oamenilor mun-

muncito- 
cămine

pentru

dau 
de 

și lucrările

zor ca 
primă-

condiții optimeMaștriior
pentru desfășurarea, activității 

de producție
Din referatul prezentat în fața 

plenarei de tovarășul Jurca Zeno, 
inginerul șef adjunc al minei a re
ieșit că conducerea minei a mili-

OC Oi

mai mult cărbune, malș- 
Ioan,' 'îbsma Ioan, Anca 
Bartiș Emeric, Crecan 

Marinca Joan, Avădanei
V. OROS

(Continuare în pag. 3-a)
'--------------------------------

NOI INOVAȚII

Haidu Terezia este una dintre cele mai bar nice deputate ale sfatului popula; 
din Petrila. Pentru hărnicia cu care participă la gospodărirea orașului, gospodin. 
Haidu Terezia a fost propusă din nou de către cetățenii circumscripției electorali 
nr. 20 să candideze în alegerile de Ia 3 martie pentru sfatul popular al orașului.

•M rnsni • Candidata c D.P. Haidu Terezia la «fat cu un grup de i'agătoare.
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La preparația ■ Petrila se desfă
șoară o vie activitate în domeniul 
mișcării de ' inovații. Aici a tost 
organizat un concurs de inovații cu 
teme legate de procesul tehnolo
gic ai producției. In toate secțiile 
au fos: ținute conferințe tîhntce, 
De la începutul anului au fost în
registrate zece propuneri de inova
ții. Dintre ,ace=teă 
cate: 
molului la pist< ma 
apă clară", conceput 
și Rotaru Victor și 
zihnuit'", concepută
Rudolf ți Mărqăligă

__ au fost apli-
„Sistem de curățire a 

pompelor 
de Toth 
„Mașina 
de Galinski 
loan.

nă-
de 

Iou
de

partidalm.net


2 STEAGUL' ROȘU

Tineretul — participant activ 
la pregătirea alegerilor te la î martie

In preajma unui eveniment 
seamă

Împreună cu ceilalți oameni ai 
muncii, 
nale și 
află în 
seamă : 
sfaturile 
Desfășurate în condițiile înaltului 
demoeratism asigurat tuturor ce
tățenilor patriei de statul nostru 
socialist, alegerile constituie pentru 
tinerii noștri cetățeni un prilej de 
trecere în revistă a marilor drep
turi și libertăți de care se bucură 
din plin. Feriți de analfabetism, 
șomaj, de mizeria și umilințele la 
care erau supuși în trecut de da 
iele exploatatoare, tinerilor patriei 
noastre li se asigură condiții pen 
tru Învățătură, pentru muncă, pen 
tru a-și împlini cele mai înaripate 
năzuinți. In abataje, în uzine, 
șantierele de construcții sau 
băncile facultăților, peste tot 
colo unde munaesc sau 
nerii zilelor noastre se 
o

tinerii din orașele raio- 
comunele Văii Jiului se 
fața unui eveniment de 
alegerile de deputați in 
populare de la 3 martie.

învață, 
bucură

pe 
pe 
a- 
ti
de

st 
si

de muncă
înaltă prețuire
Condițiilor minunate 
învățătură li se adaugă dreptul 
datoria fiecărui tînăr de a parti

cipa la viața politică a țării. Ti
nerii noștri, crescuți și educați de 
partid, participă din plin la viata 
obștească, la conducerea și gos
podărirea treburilor obștești. Mul 
te din realizările înfăptuite în 
Valsa Jiului pentru înfrumuseța
rea localităților, pentru buna lor 
gospodărire, poartă amprenta mun 
cii patriotice a tineretului, 
tului lor gospodăresc, 
lor fierbinți față 
tră socialistă.

I-a 3 martie, 
au Împlinit vîrsta 
prezenta în fața
a-și da votul celor mai vrednici 
gospodari ai treburilor obștești. A- 
ceasta este încă o mărturie a ma 
rilor drepturi asigurate tineretu
lui prin Constituție. Entuziasmul 
au care tinerii vor participa prin 
votul lor la alegerea deputaților 
In sfaturile populare ale orașelor 
raionale și comunelor se împle

tește eu mîndrie de a vedea pe 
buletinele de vot numele multor 
tineri harnici, mineri, muncitori 
tehnicieni și intelectuali de frun
te, cărora cetățenii le-au acordat 
marea Încredere de a-i desemna 
candidați In apropiatele alegeri. 
Printre acești tineri, chemați — 
în calitate de viitori deputați — 
să participe efectiv la conduce
rea și gospodărirea treburilor ob
ștești, se numără tineri care s-au 
remarcat prin inițierea și organi
zarea de acțiuni obștești menite 
să ducă la buna gospodărire și în 
frumusețare a localităților noastre. 
Tovarășii Mircescu Nicolae, secre
tarul comitetului U.T.M. al minei 
Aninoasa, Ghioancă Sabin, cunos
cut miner fruntaș al Lupeniului, 
Popa Maria, învățătoare. Sur Ma
ria, muncitoare si • alti tineri vred
nici de încrederea alegătorilor se 
numără printre viitorii deputati.

Entuziasmul cu care tinerii în 
tîmpină alegerile de la 3 martie 
e oglindit de participarea lor ac
tivă la campania electorală, 
meroase brigăzi artistice de 
tație din cadrul cluburilor și 
treprinderilor, formate aproape
clusiv din tineri, au pregătit pro
grame consacrate alegerilor, prin 
care vor contribui la aspectul 
sărbătoresc al zilei de 3 martie. 
In calitate de agitatori, de mem
bri ai comisiilor electorale pe cir
cumscripții, ai comisiilor secțiilor 
de votare, sute de alți tineri tși 
aduc din plin contribuția la suc
cesul apropiatelor alegeri.

De sărbătoarea de la 3 martie 
ne mai despart doar cîteva zile. 
Zile de puternic avint în muncă 
și în activitatea obștească, pentru 
că tinerii Văii Jiului sînt hotă- 
rîți să întîmpine această luminoa
să sărbătoare eu succese deose
bite în producție, iar în ziua de 
3 martie să se prezinte cu toții 
în fața urnelor, spre a-și da cu 
drag și încredere votul lor viito
rilor deputați ai sfaturilor popu
lare ale orașelor raionale și co
munelor.

Nu- 
agi- 
în-
ex-

,Țara se pregătește de alegeri"w

face apa- 
aflați la 

la clubul 
a lui M

agitație de 
La un semn 
din piepturile artiști- 
răsună puternic,

ttnuare, tinerii interpreți Manea 
loan, Crăiescu Irina, Diamant A- 
lexandrina, Bană Elisabeta, Mari
nescu Lia și ceilalți interpretează 
o

Printre cei cărora 
le vom da votul...

a-

pro- 
pre-

In chiote de veselie, brigada 
artistică de agitație își 
riția în fața cetățenilor 
punctul de 
din Petrila. 
Drăgănescu, 
lor amatori
companiată de acordeon, o melodie 
tinerească și vioaie ce însoțește 
versurile :

Azi votez întîia oară, 
Și eu am cuvînt în țară 
Pentru fericirea ta 
Tară scumpă, voi vota I 
După partea introductivă a 

gramului, intitulat: „Țara se
gătește de alegeri", tinerii artiști 
care au depus multă rîvnă și pa 
siune în realizarea programului, 
satirizează alegerile din trecut, a- 
rătînd cine erau „aleșii" pe a- 
tunci. Apoi ei scot în relief o sea
mă de realizări din orașul Pe
trila, oraș care a înflorit în anii 
puterii populare prin 
dului și guvernului.

Urmează o poezie 
legerilor de deputați
populare de la 3 martie. In con-

grija parti

închinată a- 
în sfaturile

spiri
dragoste1 

de patria noas-

toți tinerii care 
de 13 ani se vor 
urnelor pentru

Unui miUatl — 
Io miilDcui almăttrlioi lor

Zilele trecute, numeroși alegă
tori din circumscripțiile electorale 
nr. 48, 63 și 69 din Lonea s-au 
întîlnit cu tinerii candidați Bu- 
cevschi Mihai, secretarul comite
tului U.T.M. de la mina Lonea, 
Melțer Eugenia, inginer miner la 
E. M. Lonea, Stroia Alexandrina, 
media la spitalul din localitate.

In cadrul întîlnirii, cetățenii din 
circumscripțiile respective au fă- 
eut numeroase propuneri pentru o 
mai bună gospodărire și înfrumu
sețare a cartierelor și străzilor în 
care locuiesc. Printre altele, lo
cuitorii au propus extinderea zo
nelor verzi, amenajarea unui para 
pentru copii, executarea unor lu
crări de întreținere străzilor

tineri: 
mîndrie

poporI
artistice

sef de 
a fost 
pentiu 
sfatul 

acestei

nou candidat 
în

Cetățenii
apărute pe har 
puterii populare.

sfa

bri- 
din 
în-

nume-

melodie pentru cei
...Nalță fruntea cu 
Tinere, spre viitor, 
Votul tău are tărie 
Cînd îl dai pentru
In programul brigăzii 

de agitație se vorbește cu căldu
ră despre viața nouă pe care o 
trăiesc tinerii patriei noastre, des
pre drepturile de care se bucură 
astăzi tineretul, despre cei mai buni 
fii ai poporului propuși candidați 
ai F.D.P; în alegerile pentru 
turtle populare.

Colectivul de interpreți al 
găzii aduce pe scenă aspecte 
munca eroică a minerilor și
deosebi a acelora care candidează 
în alegerile de la 3 martie, care 
sînt In primele rlnduri pentru căi ■ 
bune de calitate. Prin cîntece și 
versuri avîntate, artiștii amatori 
slăvesc partidul, inițiatorul victo 
riilor obținute de poporul nostru 
muncitor pe drumul construirii so
cialismului. „Te cînt partid". ..Iți 
mulțumim partid iubit", „Cînd 
partidul drag ne cheamă". — iată 
numai cîteva din melodiile cu
prinse în programul brigăzii artis
tice de agitație.

In aplauzele petrilenilor briga
da își încheie programul „Țara se 
pregătește de alegeri" cu versu
rile :

...Cu încredere deplină, 
Votul nostru îl vom da 
Cu încredere deplină. 
Pentru pace vom vota i

pe ca- 
La în- 
mineri 

ieșit 
înfru-

la nivela 
dintre blocuri, la a- 
zone verzi, ronduri 
unui solar, la plan- 
500 de arbori sl ar-

Scorpie Nicolae, miner, 
brigadă la mina Uricani, 
propus din 
alegerile de deputati 
popular comunal, 
localități miniere 
ta țării în anii
l-au propus pentru că văd în el 
un om harnic, bun gospodar al tre
burilor comunei.

La adunarea în cadrul căreia s-a 
desemnat candidatura tînărului mi
ner. cetățenii au amintit 
roase acțiuni gospodărești 
re le-a inițiat deputatul, 
demnul lui. zeci de tineri
tovarășii Iui de muncă, au 
Ia acțiuni obștești pentru 
musețarea Uricaniului, 
rea terenului 
menajarea de 
de flori și a 
tarea a peste
buști. In întreaga sa activitate de 
deputat, tînărul a dovedit pasiu • 
ne, spirit gospodăresc. Iată de ce 
a cîștigat el încrederea tinerilor, 
a cetățenilor comunei care au ho- 
tărît să-1 propună din nou candi
dat pentru alegerile de deputati 
în sfatul popular.

Dar Scorpie Nicolae nu-i singu
rul exemplu de acest fel. Cu pri
lejul alegerilor în sfaturile popu
lare, vom vota și pe Chetroiu Au
rel, lăcătuș de mină din Vulcan, 
Pălivan Petru, zidar pe șantierul 
de construcții din Lupeni. Zecheru 
Nicolae din Petrila, elev la școala 
de maiștri și pe multi alți tineri,

vflfc'

Pentru ca Lupeniul să devină 
mereu mai frumos
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Pe lăcătușul Butca Victor l-am 
găsit în atelierul mecanic al sec
torului de investiții unde repa
ra o mașină de încărcat necesa
ră minerilor de la înaintări.

— Sînt fericit că acum, cînd 
îmi voi exercita pentru prima 
dată dreptul de vot, mi-am în
deplinit o bună parte din visuri. 
Datorită 
regimul 
Iar, am 
meseria 
ralel cu 
dorința 
dille: in prezent mă număr prin
tre elevii Școlii medii serale din 
Petroșani.

condițiilor create de 
nostru democraț-popu- 
reușlt, să mă calific în 
de lăcătuș subteran. Pa- 
aceasta. îmi îndeplinesc 
de a-mi completa stu-

— Șl eu mă număr printre ti
nerii din comună cărora le-au 
fost create condiții să se califi
ce in meseria preferată — spu
nea tfnăra Iudita Ileș. Lucrez ca 
dactilografă. In timpul liber par
ticip la acțiunile organizate de 
tinerii noștri din comună, la 
antrenamentele echipei de tir 
din care fac parte, la activita
tea duhului. Cartea mi-a deve
nit o adevărată prietenă in 
timpul liber. La 3 martie sint 
hotărîtă să fiu printre primii care 
vor vota cu toată încrederea 
candidați! F.D.P.
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de la LLJL. care se străduiesc 
an de an comuna Aninoasa 
devină tot asai frumoasă. S-a

Tinănil zugrav Truczkai Fran- 
dsc se numără printre muncito
rii 
ca 
să
calificat in meseria de zugrav. 
Datorită meritelor sale, utemiștii 
din unitate 
organizației

— Odată 
angajez să 
să-mi aduc
la înfăptuirea tuturor obiective
lor ce vor sta in fața sectorv 
lui nostru.

l-au ales secretar al 
U.T.M.
cu primul vot, mă 
muncesc astfel incit 
din plin contribui’a

Anii puterii populare au schim
bat fundamental înfățișarea Lu
peniului, această veche localitate 
minieră.

Orașul se transformă în fiecare 
zi. Construcțiile noi, zvelte, cu o 
arhitectură tinerească, modernă, 
fac ca Lupeniul să devină o ade
vărată mîndrie pentru locuitorii 
săi. Numai în acest an în Lupeni 
se vor preda încă 550 de aparta
mente.

Și, în această luptă însuflețită 
pentru reînnoirea Lupeniului s-a 
angajat și tineretul. Tinerii Lupe
niului au efectuat in anul trecut 
peste 100 000 ore de muncă vo
luntară pe șantierele de construc
ții și de înfrumusețare a orașu
lui, Tinerii au demolat clădiri 
vechi, au amenajat terenul pentru 
amplasamentele noilor blocuri, au 
declarat terenul viran din preaj
ma spitalului drept șantier al ti
neretului pe care l-au transformat 
în cîteva luni într-un adevărat 
para. Tinerii au extins parcul .,6 
August", au reparat drumuri 
străzi, au plantat mii de 
și arbuști ornamentali. Au 
cu elanul unor adevărați 
dări pentru 
vină mereu 
mos.

Acum, în
pentru sfaturile 
se gîndesc, de asemenea, la con
tinua înfrumusețare a orașului 
lor. Ei participă cu entuziasm la 
pregătirea alegerilor de la 3 mar
tie. Cu acest prilej peste 6600 de 
tineri cetățeni între 18—25 ani vor 
vota pentru candidații F.D.P. Prin
tre viitorii deputati se află nu
meroși tineri fruntași în produc
ție și în activitatea obștească. Așa 
sînt muncitorul preparator Mazăre 
Vasile, tînărul constructor Pălivan 
Petre, filatorul Bojin Aurel, tine
rele cadre didactice Popa Marioa- 
ra. Solomon Maria. Cernăian E- 
lena și alții.

pentru a- 
cu tinerii 
organizats-au

politico-educa- 
$i duminici de 
o seară de o-

ca orașul lor 
mai tînăr,

Și 
arbori 

muncit 
gospo- 
să de-

mai fru-

preajma alegerilor 
populare, tinerii

In cadrul pregătirilor 
legerile din 3 martie, 
alegători lupeneni 
numeroase acțiuni 
tive. Ultimele joi 
tineret, precum și
dihnă au fost consacrate tinerilor 
care vor vota pentru prima dată 
la 3 martie. Cu acest prilej li s-a 
vorbit tinerilor despre însemnăta
tea alegerilor în sfaturile populare, 
despre îndatoririle lor cetățenești, 
despre sarcinile ce le revin în în
frumusețarea continuă a orașului. 
In fața tinerilor a luat cuvîntul 
minerul vîrstnic Feher Vasile, to
varășa Golcea Ana, văduva unui 
miner căzut în luptele greviste 
din 1929, care au vorbit despre 
alegerile din trecut și de azi. des
pre înfățișarea Lupeniului de altă
dată. La ultima joie a tineretului 
a fost invitat tovarășul Brașovea- 
nu Victor. președintele sfatului 
popular din Lupeni. pentru a vorbi 
tinerilor despre viitorul Lupeniu
lui, despre sarcinile tinerilor în 
înfrumusețarea continuă a orașu
lui.

De acest viitor tinerii cetățeni 
ai orașului sînt legați cu trup și 
suflet. Dovadă — ei s-au angajat, 
să contribuie la înfrumusețarea o- 
rașului în acest an. prin efectua
rea a 120 000 ore de muncă pa
triotică, prin plantarea de cel pu
țin 5000 de arbori și arbuști or
namentali, prin extinderea zonelor 
verzi pe sute de metri pătrati, să 
sprijine efectiv constructorii în a- 
menajarea amplasamentelor viitoa
relor blocuri.

Sînt angaiamente mobilizatoare, 
demne de tinerii 
peniului. care la 
da cu încredere 
deputati, pentru
nuă a acestei vechi localități 
niere, a vieții noastre noi.

cetățeni ai Lu- 
3 martie își vor 

votul viitorilor 
înflorirea conti- 

mi-

I. DUBFK
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Fruntașii nutritului vorbesc despre experiența lor

Cum extragem doua cimpuri pe schimb 
din fiecare aripa a abatajului camera

Din anul trecut, in Valea Jiu
lui se știe că brigada condusă 
de Laszlo Ștefan de ta mina Pe
trila a obținut viteze mari de a- 
vansare în abataje cameră ceea 
ce i-a permis brigăzii să sporească 
considerabil producția de cărbune 
peste sarcina planificată.

Pentru anul acesta angajamentul 
luat de brigada lui Laszlo prevede 
extragerea unei cantități de 500 
tone de cărbune peste plan. Bri
gada se bizuie și 
in acest an sa 
sporească produc 
ția de cărbune pe 
seama creșterii 
vitezelor de o 

Convorbire cu minerul 
Laszlo Ștefan 

de la mina Petrila
vansare.

Felul cum muncește brigada ca 
să obțină viteze mari de avansa
re. mijloacele tehnico-economice 
ce le folosește, modul de organi 
zare a lucrului, a constituit tema 
unei discuții dintre șeful brigăzii, 
tov. Laszlo Stefan, și un redactor 
al ziarului nostru.

„In abatajele cameră din minele 
Văii Jiului obiectivul principal al 
brigăzilor pe linia creșterii vite
zelor de avansare este atingerea 
unui ritm de muncă care să a- 
sigure extragerea a două cîmpuri 
do cărbune pe schimb din fiecare 
aripă de abataj. Anul trecut bri
gada noastră a atins periodic a- 
cest obiectiv, fn anul acesta noi 
urmărim ca acest ritm să se sta 
tornicească zi de zi. In luna fe 
bruarie. datorită organizării judi 
cioase a muncii în abataj, 
brigada s-a apropiat de acest țel 
Extragerea a două cîmpuri de căr
bune pe schimb din fiecare aripă 
de abataj a devenit un fapt îm
plinit. A sporit simțitor viteza de 
avansare și pe această bază bri
gada noastră a extras în luna cu 
rentă aproape 900 tone de cărbu
ne peste plan față de 480 de tone 
eît a dat în luna ianuarie. Ran
damentul mediu obținut a atins 
8,3 tone cărbune pe post.

Cum procedăm noi pentru ex
tragerea a două cîmpuri de căr
bune pe schimb din fiecare aripă 
de abataj ? In primul rînd lucrul 
în abataj este organizat pe baza 
unui grafic ciclic, prevăzîndu-se 
desfășurarea concretă a operațiu
nilor de lucru. In componenta 
brigăzii intră 15 membri care sînt 
repartizați pe fiecare schimb du
pă formația: doi mineri, un

Maistrul — organizatorul principal 
al procesului de producție

(Urmare din pag. 1-aj

Gheorghe și alții, au muncit cu 
însuflețire pentru o cît mai bună 
otganizare a producției

In contrast cu preocupările ma
jorității maiștrilor, apare atitudi
nea maiștrilor Floca Dumitru, N1 
culescu Octavian, Dumitraș Nico
lae, Crăciun Traian și Roșea loan 
care nu in suficientă măsură se 
achit de sarcinile ce le revin.

Calitatea cărbunelui — 
indice care reclamă 
mai multă atenție

Referatul prezentat a scos în 
evidentă faptul că în această di
recție maiștrii au făcut prea pu 
țin. Problema calității deși a fost 
analizată în multe ședințe și cons
fătuiri. nu este rezolvată. In timp 
ce la umiditate și granulație au 
fost realizați indici superiori, con
ținutul de cenușă în producție a 
fost cu mult depășit. Din această 
cauză, în cursul anului 1962 mina 
Amnoasa a fost penalizată cu pes
te 11 000 tone de cărbune.

Depășirea conținutului de cenu
șă se datorește in mare parte fap
tului că maiștrii nu an controlat 
in suficientă măsură felul cum se 
alege sterilul, cum se respectă 
pușcarea selectivă în abataje sau 
la săparea în mixt a înaintărilor.

Penalizările suportate de exploa
tare, sectoare si briaăzl au dus 

ajutor miner și 2 vagonetari.
Operațiile de lucru în abataj 

se silcced In felul următor: in 
schimbul I, în primele ore, se per
forează găurile de pușcare, se ri
dică un jug de susținere după ca
re se pușcă. Apoi in timpul aît а 
mai rămas pină la jumătatea schim
bului se incarcâ cărbunele pușcat 
și se execută armarea cimpului 
extras, se ruculește transportorul 
blindat lingă front, se face lun

girea craterului 
incheindu-se ast
fel un ciclu de 
operații. începe 
apoi din nou per
forarea găurilor 
și se repetă al 
doilea ciclu de lu

crări. In schimburile II și III se 
succed aceleași operații de lucru 
realizîndu-se astfel 6 cicluri pe zi 
echivalînd cu 6 metri înaintare 
sau o avansare de două cîmpuri 
de cărbune pe schimb și aripă de 
abataj

Iată încă un aspect al organiză
rii muncii noastre: Cind brigada 
se apropie la 4 m. de hotar a- 
tunci pregătim atacarea aripei din 
partea opusă a abatajului. Conco
mitent cu terminarea camerei res
pective pregătim montarea crate
rului și transportorului blindat în 
camera opusă. In acest fel noi 
reușim ca în timp ce avansăm în 
aripa respectivă să facem și pre
gătirea în vederea prăbușirii în 
aripa terminată. Prin această or
ganizare noi reușim să nu avem 
goluri de producție, lucrul desfă- 
surîndu-se ca... ceasul.

Pentru păstrarea acestui ritm de 
muncă in fiecare zi este necesar 
ca conducerea sectorului să ia 
măsuri pentru a ne asigura apro
vizionarea ,eu materiale cit mai 
aproape de locul nostru de muncă’'.

Pentru dezvoltarea
Sub îndrumarea comitetului sindi

catului, comisia inginerilor și tehni
cienilor de la preparația Lupeni și-a 
format un colectiv care șe ocupă 
de propaganda tehnică. Acest co 
lectiv sub, conducerea inginerului 
Vîlcea Nicolae, depune o rodnică 
activitate. S-au ținut în acest an 
cîteva conferințe tehnice cu teme 
legate de specificul procesului de 
producție de aici. S-a mărit nu

m micșorarea realizărilor, la chel 
tuieli în plus, la mărirea numă
rului de brigăzi rămase sub plan și 
la diminuarea cîștigurilor muncito
rilor. Plenara a insistat ca maiștrii 
să militeze cu perseverentă pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui.

Discuții vii, dar care nu au 
fost purtate de maiștrii...

Conducerea minei a asigurat 
maiștrilor toate condițiile pentru 
ca ei să se poată achita de sar
cinile ce le revin — a spus în cu- 
vîntul său tovarășul Lidrer Iosif 
șeful exploatării. Acordînd atenție 
cantității — a spus în continuare 
tovarășul Ledrer — maiștrii negli
jează ceilalți indici de plan. Dar 
ce au făcut conducerile sectoarelor 
pentru a dezvolta la maiștrii grija 
pentru calitate ? Bunăoară, la sec
torul IV, sarcinile lunare ce sînt 
repartizate maiștrilor au în vedere 
în primul rînd tonele de cărbune 
ce trebuie extrase. Astfel, la sfîr- 
șitul lunii, maistrul raportează că 
din revirul lui a fost extrasă pro
ducția planificată. Dar este el Inte
resat de calitatea cărbunelui ex
tras, de prețul de cost al pro
ducției, cînd acest lucru nu i se 
cere î

C₽1 care s-au înscris la discu
ții. printre care și tovarășii Cris- 
tea Aurel, șef de brigadă, Fodor 
Vasiie președintele comitetului sin. 
dicatului minei, Popa loan, Nitu 
Dumitru și Tăia Florian ingineri.

INSTANTAN Em

UNDE SÎNT CONTROLORII?
Pentru oricare călător este clar 

că Înainte de a pleca cu trenul sau 
cu autobuzul este dator să cum
pere bilet. Asupra acestei obliga
ții elementare nu mai Încape dis
cuție. Și totuși...

...Autobuzul tocai cu nr. 52001 
de pe ruta Petroșani — Petrila 
pornește intr-o nouă cursă din 
cartierul Livezeni. In autobuz se 
urcă o mulțime de pasageri; Cu 
toții se grăbesc să ajungă la ore
le 7 la serviciu. Mașina e tixită 
Unii călători au urcat reglementat, 
dar alții au dat buzna prin față. 
Pe aceștia din urmă taxatoarea 
ii invită insistent :

— Luați bilete.
_  ?
— Trimiteți banii pentru bilete.
— 7
— Nu se aude ?/ Tovarășii care 

s-au urcat prin fafă ll
La insistențele taxatoarei doar 

1—2 din pasagerii urcați prin față 
„se simt" și expediază banii din 
mină în mină. Taxatoarea trimite 
biletele celor care au dat banii 
și rămine țintă cu privirile în
cruntate într-acolo. Mai sini muiți 
pe care i-a „Hiat" că n-au bilet 
dar stau nepăsători. Atitudinea lor 
o scoate din sărite pe taxatoare 
și-i apost rotează :

— De ce nu înțelegeți, oameni 
buni, să vă cumpărați bilete 71

— 7
— Uf... tovarășe șofer oprește / 

Să poftească jos cei fără bilet I 
Ce, e mașina lor să meragă pe de 
gratis 71?

Cineva din față se simte atei 
sat și ripostează cu o voce de ba
riton :

— Mai termină 'domle odată de 
melițat! Ce te dai așa la oameni, 
de parcă ar fi mașina lui tatu 7?

Autobuzul a străbătut între timp 
trei stații de la capul liniei. Se

propagandei tehnice
mărul abonamentelor la revistele 
de specialitate. In prezent este în 
lucru un album cu noutăți în dome
niul preparării cărbunilor și o vi
trină în care vor fi expuse mate
riale tehnice noi în probleme de 
specialitate. Toate acestea precum 
și alte măsuri pentru răspîndirea 
propagandei tehnice vor contribui 
la ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, la dezvoltarea mișcării de 
inovații.

au subliniat diferite aspecte din 
activitatea maiștrilor în producție 
Vorbind despre prestigiul unui 

maistru, despre felul cum unii 
maiștri reușesc să-și impună auto
ritatea și cum alții nu, vorbitorii 

au arătat că fiecare maistru tre
buie să-și atragă respectul munci
torilor, să-și asigure autoritatea 

prin exemplul personal. Cunoscîn 
du-și pe deplin meseria și luptînd 
pentru a duce la îndeplinire sar
cinile, maistrul va fi un exemplu 
personal pentru muncitorii din sub- 
oi dine. Unii maiștrii nu cunosc 
temeinic salarizarea și normarea. 
Aceasta se ’ datorește conduceri 
lor sectoarelor care nu au antre
nat in suficientă măsură pe maiș
tri în aceste activități. In cadrul 
discuțiilor, s-au făcut propuneri 
concrete pentru ca în viitor atît 
în ce privește normarea, cît și în 
ce privește salarizarea, maistrul 
să-și spună cuvîntul hotărîtoi.

Maistrul să fie maistru 
și nu supraveghetor

Aceste cuvinte au fost exprimate 
de tovarășul Barna Ioan, secreta
rul comitete lui de partid pe mină, 
la sfîrșitul discuțiilor purtate în 
plenară. Justețea lor este confirma 
tă de faptul că mai sînt unii maiș
tri care afectează jumătate din o- 
rele lor de muncă supravegherii 
transportului pe galerii, procurării 
diferitelor materiale, timp în care 
ei ar trebui să fie prezenți la lo- 

apropie de a patra. Taxatoarea 
se scoală în picioare, își rotește 
privirea prin autobuz și anunță 
călătorii:

— La O.CJr. coboară toți cei cu 
bilet de cincizeci de bani.

Autobuzul stopează în stația 
anunțată de taxatoare. O parte din 
pasagerii vizați coboară, dar mai 
muiți rămîn să-și cohtinue călă
toria spre centrul orașului. Șoferul 
apasă pe accelerator. Taxatoarea 
izbucnește nervoasă :

— Oprește I Nu pleci pină nu 
se dau jos toți cei cu bilete de 
cincizeci 1

ȘoleruJ încetinează. In autobuz 
se iscă în <x>r murmure de pro
test :

— De ce oprești 7
— E ora 71
— Intîrziem de la serviciu.
— Dai drumul la autobuz, că 

vă ia /...
Vrind nevrind șoferul e silit 

să pornească. Hărmălaia, discuțiile 
interminabile din autobuz continuă 
pină ce acesta ajunge in piața 
Victoriei. Și de ce toate astea 7 
Pentru că prezența pe autobuz a 
controlorilor din partea I.C.O., 
mai cu seamă în orele de vin. 
este inexistentă. Zile ta rînd au
tobuzele nu sini controlate. E fi
resc ca de această situație să pro
fite unii călători lipsiți de con
știință, certați cu comportarea în 
societatea noastră înaintată. Aces
te elemente înapoiate ar putea 

11 puse ia punct. Pentru aceasta 
insă se cere un control sever pe 
toate autobuzele. Conducerea I.C.O. 
Petroșani eSte datoare să ia mă
suri pentru intensilicarea contro
lului pe autobuze. I.C.O. este o 
întreprindere socialistă ale cărei 
venituri provin In mare parte din 
transportul cu autobuzele. Con
trolorii de bilete să iie puși la lu
cru I Locul lor este pe autobuze i 
acolo să vegheze în continuu ca 
pasagerii să-și îndeplinească înda
toririle ce le revin, să se respecte 
orarul fixat pentru mersul auto
buzelor, șoferii și taxatoarele să 
aibă o atitudine civilizată iață 
de călători. Aceasta este menirea 
controlorilor de pe autobuzele 
I.C.O. Petroșani și ea trebuie ne- 
întîrziat exercitată, in interesul 
îmbunătățirii transportului fn co
mun cu autobuzele In Valea Jiu
lui.

I. BRÂDEANU

curile de muncă, să se ocupe de
buna organizare a procesului de
producție.

Deși aproape toți vorbitorii au
arătat că măsura luată de comita
tul de partid de a analiza rolul 
maiștrilor în procesul de producție 
a fost binevenită, totuși plenara nu 
și-a atins pe deplin scopul — a spus 
în cuvîntul său tovarășul Barna. A- 
c east a datorită faptului bă la discu
ții n-a participat decît un singur 
maistru si acesta a vorbit mai 
mult despre sarcinile sectorului în 
care lucrează și mai puțin despre 
activitatea lui în producție.

In Viitor, conducerile sectoarelor 
și organizațiile de bază trebuie să 
acorde o atenție mai mare acti
vității maiștrilor, să-i îndrume și 
să le acorde ajutorul necesar astfel 
ca ei să-și poată duce la îndepli
nire toate sarcinile încredințate. 
Maistrul să muncească astfel — a 
spus în încheiere tovarășul Barna 
— îneît să se poată spune cu tă
rie că el joacă rolul principal în 
procesul de producție. Aceasta a- 
trage după sine necesitatea ca 
maiștrii să cunoască și să asigure 
toti factorii care determină înde
plinirea cu succes a tuturor indi
cilor de plan.

Numai astfel, cu contribuția sub
stanțială a tuturor maiștrilor, va 
fi asigurată îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor mereu crescînde ce 
stau în fața colectivului de mun
citori, tehnicieni și ingineri de la 
mina Aninoasa.

TELEGRAME
EXTERNE

Sntcesal sopiagel leolo» Liutin 
pe ш leatului de agerii 

din Biatlilnn
PRAGA 27 Corespondentul Ager- 

pres transmite :
In continuarea turneului între

prins în R.S. Cehoslovacă, sopra
na Teodora Lucaciu a apărut pe 
scena teatrului de operă din Bra
tislava, în rolul Mimi din „Boema" 
de Puccini. Cîntăreața romînă a 
obținut un deosebit succes. Fiecare 
arie cîntată de ea a fost îndelung 
aplaudată, ultima cădere da corti
nă fiind însoțită de ovații care au 
durat aproape o jumătate de oră.

Criticii muzicali din Bratislava 
consideră „apariția artistei bucu- 
reștene drept unul din marile eve
nimente din existența operei slo 
vace".

—-O------------

Cinci ani de ia semnarea 
acordului de colaborare 

economică și tehnică 
dintre U. R. S .2. și Ceylon

COLOMBO 27 (Agerpres).
La 26 februarie ziarul „Davasa" 

a apărut cu un supliment special 
consacrat celei de-a 5-a aniversări 
a semnării acordului de colaborare - 
economică și tehnică dintre U.R.3.S, 
și Ceylon.

Alături de alte materiale în su
pliment este publicată declarația 
ministrului industriei, afacerilor in
terne și culturii al Ceylonului, Mai- 
tripala Senanayaks în care se vor
bește despre marea însemnătate a 
industrializării pentru Ceylon si 
și despre marele ajutor acordat de 
Uniunea Sovietică Ceylonului pentru 
industrializarea sa.

— C2X QrX-.i

O nouă acțiune 
curajoasă a patrioților 

venezuelezi
CARACAS 27 (Agerpres).
La 26 februarie a avut loc o nouă 

acțiune curajoasă i patrioților ve
nezuelezi.

După cum relatează agenția Fran
ce Press un grup de patrloți, mem
bri ai Frontului de eliberare națto- 
nală din Venezuela au ocupat timp 
de 10 minute postul de radio „Cro- 
no Radar" din Caracas de unde au 
adresat populației o proclamație.'

După acțiunea lor curajoasă pa- 
trioții au reușit să se retragă fără 
a fl identificați de poliție.

_=©=—

2000 de africani 
strămutați din orașul 

Bestersprut
PRETORIA 27 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reuter, 

2 000 de locuitori africani din ora
șul Bestersprut (Republica Sud-Afri
cană) au fost evacuați forțat din 
locuințele lor și strămutați în su
burbia Raiheid. Hotărîrea cu privi
re la strămutarea familiilor de a- 
fricani a fost adoptată de Consi
liul Municipal în virtutea legii ra
siste în legătură cu domiciliul se
parat pentru diferite grupuri ra
siale, promulgată de parlamentul 
R.S.A. Pe baza acestei legi inumane 
autoritățile evacuează cu forța din 
orașe zeci de mii de africani, ră- 
pindu-le posibilitatea de a munci 
în vechiul loc și sortindu-i foametei 
și mizeriei.

_=0—.

Procesul celor 18 membri 
ai F.E.P. din Spania
MADRID 27 (Agerpres).
Peste cîteva zile la Tribunalul 

militar din Madrid va începe ju
decarea procesului intentat grupu
lui de 18 membri ai Frontului E- 
liberării Populare, arestați la Bar
celona. Ziarul „Liberation ' scrie că 
același tribunal militar a condamnat 
recent la închisoare pe scriitorul 
spaniol catolic Jose Ramon Recal-de.



Ji

ll
л\

STEAGUL ROȘU

ч
Itliui шошаіош alt пшівг шіе» 

la frontiera yemenului
Yemen secretarului
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Pitngerea adresată de R.A 
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NEW YORK 27 (Agerpres).
La 26 februarie Republica Ara

bă Yemen a prezentat O.N.U. o 
plîngere împotriva aațiunilor 
gresive împotriva Yemenului 
trupelor britanice din Aden, 
telegrama adresată secretarului 
neral al O.N.U., U Thant, de
tre președintele Republicii Arabe 
Yemen, As-Sallal, se spune:

„Am onoarea să vă informez că 
am primit confirmarea știrii des
pre sosirea forțelor britanice spri
jinite de tancuri în regiunea Ha- 
rib din Yemen. Aviația britanică 
a lansat manifeste asupra poziții
lor forțelor yemenite, amenințîn- 
du-le că vor fi bombardate în 
zul în oare nu se vor retrage 
regiunea din jurul localității 
menite Harib.

Anglia a întreprins această
țiune în sprijinul unor elemente 
care s-au infiltrat din Arabia 
Saudită și în sprijinul forțelor re
gimului monarhist răsturnat, ase
diate la Harib. Aviația britanică 
a și început să atace această lo
calitate. In urma acestei agresiuni 
britanice. împotriva Republicii A- 
rabe Yemen, guvernul yemenit 
consideră violarea suveranității 
sale o primejdie pentru pacea in
ternațională și o încălcare fla
grantă a Cartei Națiunilor Unite.

---- ©

Dolarul american 
continuă ofensiva 
împotriva țărilor 

Europei occidentale
LONDRA 27 (Agerpres).
Actualmente investițiile directe 

de capital al S.U.A. se ci
frează în aceste țări la opt mili
arde de dolari, în comparație cu 
două miliarde în 1950.

Proporții maxime sînt atinse 
investițiile americane în Anglia, 
a cărei economie capitalul american 
deține poziții trainice — în prezent 
investițiile de capital american în 
insulele britanice se ridică la apro
ximativ 3,5 miliarde de dolari, în 
timp ce in toate țările Pieței co
mune 
dolari 
arde.

profund 
adresea-

Exprimîndu-și regretul 
pentru aceasta, Yemenul 
ză de urgență prezenta telegramă 
cerînd inițierea unor acțiuni ra
pide pentru a opri imediat agre
siunea.

Vă informăm, de asemenea, că 
Republica Yemen își rezervă toate 
drepturile de a-și apăra suverani
tatea și securitatea teritoriului și 
a cetățenilor săi prin toate mij
loacele posibile".

In legătură cu intensificarea 
acțiunilor agresive împotriva Ye
menului, seGretarul general al 
O.N.U., U Thant, a anunțat că se
cretarul general adjunct al O.N.U., 
Ralph Bunche, va pleca în Ye
men pentru a lua cunoștință de 
situația din această țară.
------ =©=

Fisher caută să justifice 
agresiunea Angliei

LONDRA 27 (Agerpres).
La 25 februarie trupele engleze 

staționate pe teritoriul Federației 
Arabiei de sud au tras cu artile
ria asupra trupelor Republicii A- 
rabe Yemen, a declarat în Camera 
Comunelor N. Fisher, subsecretar 
de stat la ministerul coloniilor. 
SuSținînd că trupe yemenite ar fi 
pătruns pe teritoriul federației, 
Fisher a căutat să justifice aceas
tă acțiune provocatoare, declarînd 
că trupele engleze au răspuns la 
stăruințele guvernului federației de 
a-i veni în ajutor. Fisher 
rat că Anglia în relațiile 
Yemenului a dat dovadă 
tact". Luînd cuvîntul,

a decla
sate cu 
de mult 
laburista

Barbara Castle a remarcat că re
fuzul guvernului englez de a re
cunoaște Republica Arabă Yemen 
reprezintă prin el însuși o acțiune 
provocatoare.

Schimb de delegații științifice 
și culturale între
MOSCOVA 27 (Agerpres).
Uniunea Sovietică și S.U.A. vor 

face în 1963 schimb de delegații 
de oameni 
tehnicieni, 
agriculturii

Această

de știință, ingineri și 
specialiști în domeniul 
și medicinei. 
înțelegere s-a realizat

hi urma întîlnirii de la Moscova a 
reprezentanților Comitetului sovie
tic pentru legături culturale cu 
țările străine și Departamentului 
de Stat al S.U.A. S-au discutat pro
blemele îndeplinirii acordului so- 
vieto-american cu privire la rela
țiile din domeniul științei, tehni
cii, învătămîntului și culturii pe 
perioada 1962—1963. Ambele părți 
au recunoscut că în 1962 contac

U.R.S.S. și S.U.A

©

Guvernul francez își asumă 
o grea răspundere

tele din domeniul culturii și ști
inței s-au desfășurat în ansamblu 
în mod satisfăcător.

Anul acesta, U.R.S.S. și S.U.A. 
vor face schimb de expoziții 
grafică, 
păpuși 
ceasta, 
trimită 
cameră 
Partea
sibilitățile de a trimite 
colective 
aibă loc 
sportive, 
ție între 
ricani, 
U.R.S.S.

de 
de 
a- 
să 
de

de colective de teatre 
și de circ. In afară de 
U.R.S.S. intenționează 
în S.U.A. o orchestră
și un grup de balerini, 

americană va examina po- 
în U.R.S.S. 
prevede să 
manifestări 
o competi-

de artiști. Se 
o serie de 

printre care 
atleți sovietici și ame-

care se va desfășura în

0 inițiativa care vădește schimbarea 
opiniei publice americane fată de coexistența 

Est și Vestpașnică între
NEW YORK 27 țAgerpres).
In programul didactic al univer

sității populare „New School" din 
New York se va include începînd 
cu semestrul de primăvară un curs 
cu o tematică nouă. „Probleme ale 
coexistentei". In anunțul referitor 
la organizarea seriei de prelegeri 
consacrate acestei chestiuni se spu
ne : „Acum nu se mai pune pro
blema dacă putem să coexistăm, 
ci ce trebuie să facem pentru ca 
coexistența să poată acționa". în
săși inițierea unui asemenea curs 
vădește apariția unei orientări noi 
în opinia 
ceasta se 
atitudinea 
boiului și 
dintre Est și Vest.

Intr-o corespondență din New 
York ziarul elvețian „Die Tat" re
marcă : „In întreaga atmosferă se 
simte o schimbare vizibilă a opi
niei publice în ce privește pozi-

............................... ..=

publică americană. A- 
referă în primul rînd la 
fată de problemele răz- 
păcii și față de relațiile

tia față de ruși... Americanii con
sideră că este necesar să se gă
sească un mod de coexistență 
practică. In acest scop se impune 
o mai bună cunoaștere reciprocă. 
Puntea cea mai bună spre o ase
menea cunoaștere o constituie ști
ința, sportul, arta și turismul'' 
Autorul corespondenței consideră 
că s-au făcut progrese în această 
privință și dă ca exemplu călă
toriile turistice făcute de grupuri 
de americani în Uniunea Sovieti
că, prezentarea de filme, concerte, 
balete și alte spectacole sovietice 
în Statele Unite și succesul a- 
cestor manifestări. „Această inclu
dere a unor creații rusești în via
ta de zi cu zi ă americanului con
stituie un semn important al 
schimbărilor care s-au produs 
pentru că marchează o îndepărta
re de mccarthysm. Rușii sînt 
viți acum ca eolocatari ai 
bului".

pri- 
glo-

vest-europene investițiile în 
sînt apreciate la trei

HAVANA. — La 25 februarie a 
sosit la Havana Luis Carlos Pres- 
tes, secretar general al C.C. al P.O. 
din Brazilia care face o vizită în 
6uba.
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anti-

mili-

O declarație 
a prințului Sufanuvong

ROMA. — La 26 februarie autori
tățile siciliene au descoperit în piv 
nița unei clădiri din districtul ru
ral Marsala (Sicilia), 10 schelete 
și 4 cranii.

Poliția a deschis o anchetă în 
vederea identificării victimelor.

a sosit în portul Abidjan (Coasta 
de Fildeș).

Unii observatori fac legătură în
tre vizita acestei escadre și recen
tele evenimente din Togo, Coasta 
de Fildeș și din alte țări vest- afri
cane.

pentru cercetarea activităților 
americane.

Femeile au difuzat manifeste ca
re condamnă interogatoriile luate 
de către membrii Comisiei parti
cipantelor la mișcarea „Femei 
luptați pentru pace I" și își exprimă 
speranța în încheierea tratatului cu 
privire la interzicerea armei 
cleare și 
problema

nu- 
realizarea unui acord în 
dezarmării generale.

PARIS 27 (Agerpres).
Promovînd politica creării „for

ței de șoo atomice" și refuzînd să 
participe la tratativele de la Ge
neva cu privire la dezarmare, gu
vernul francez își asumă o grea 
răspundere, subliniază Jules Moch, 
cunoscut fruntaș al Partidului so
cialist francez într-un articol de 
fond al revistei „Tribune Socia
liste".

Dezarmarea este unicul mijloc 
pentru izbăvirea omenirii de pri
mejdia războiului termonuclear, 
scrie autorul. Pentru a obține de
zarmarea va fi nevoie, desigur, de 
mult timp. Dar poate fi acesta un 
motiv suficient pentru ca Franța 
să renunțe să-și joace rolul în 
acest domeniu ? In timpurile noas
tre, adevărata măreție nu constă 
în
în primele rînduri ale luptei pen
tru pace și 
tională.

înarmare, ci în aceea de a fi

înțelegerea interna-
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In Anglia se reduc alocațiile 
pentru construirea de școli
LONDRA 27 (Agerpres).
Cu toată ’situația extrem de ne

satisfăcătoare din domeniul învă- 
țămîntului, Ministerul Educației din 
Anglia reduce alocațiile pentru 
construirea de clădiri școlare.

După cum anunță ziarul „Daily 
Mail", ministrul educației Boyle, a 
redus suma inițială cerută de auto
ritățile locale din Anglia si Wales 
pentru construirea de școli pe anul 
1963 de la 240 la 73 milioane lire 
sterline.

--- ©

Ciocniri între unitățile 
armate congoleze 

și jandarmii iui Chombe
LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres].
După cum relatează agenția Uni

ted Press International la 26 februa
rie au avut loc la Elisabethville 
ciocniri armate intre unitățile con
goleze dizlocate în capitala katan- 
gheză și jandarmi ai lui Chombe, 
In cursul ciocnirilor au 
șapte persoane, dintre 
soldați congolezi.

Cea mai importantă
avut loc în apropiere de uzina de 
prelucrare a cuprului a societății 
„Union miniere".

Agenția citată anunță de aseme
nea, că unități ale trupelor O.N.U. 
au fost trimise de urgență în regi
unea unde au avut loc ciocnirile.

fost ucise 
care patru

ciocnire a

VIENTIANE 27 (Agerpres).
Guvernul de coaliție a obținut 

succese incontestabile în realiza
rea politicii de neutralitate a Lao- 
sului, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă eare a avut 
Iog la Vientiane, prințul Sufanu- 
vong, președintele C.C. al parti
dului Neo Lao Haksat.

Aceasta nu înseamnă însă că 
totul este în ordine, deoarece cer
curile războinice din S.U.A. con
tinuă să încalec r^Te mai impor
tante prevederi ale acordurilor de 
la Geneva din anul 1962 eu pri
vire la Laos.

Prințul Sufanuvong a subliniat 
că S.U.A. „continuă să se ames
tece în treburile tării și împiedi
că reglementarea multor probleme 
interne ale ei". îndeosebi, 
niat el, ele își mențin 
personalul militar și în 
cererilor guvernului de 
continuă să-i
toate cele necesare 
lor plătiți".

Referindu-se la vizita delegației 
de stat a Laosului în țările care 
au participat la conferința de la 
Geneva din 1962, prințul Sufanu
vong și-a exprimat deosebita sa
tisfacție față de rezultatele vizi
tei acestei delegații în Uniunea 
Sovietică.

TOKIO. — Agenția Associated 
Press relatează că la 26 februarie 
un tribunal japonez din districtul 
Yokosuka a condamnat doi militari 
americani la închisoare pentru ucide
rea unui polițist japonez. Unul din 
militari a fost 
ani, iar celălalt

NEW YORK. — Ziarul „New 
York Times" relatează că șomajul 
în rîndurile negrilor din S.U.A. este 
de peste două ori mai ridicat decîl 
în rîndul restului populației. Pro
centul șomerilor în luna trecută a 
fost de 12,/ la sută în rîndul popu
lației de culoare, față de 5,9 la 
tă pentru restul populației.

su-

ale

condamnat la zece 
la un an închisoare.

26 februarie o esca-PARIS. — La 
dră franceză din Marea Mediterană

WASHINGTON. — Activiste 
mișcării americane „Femei luptați 
pentru pace!" s-au prezentat marți 
la Camera Reprezentanților Congre
sului S.U.A. pentru a cere încă o 
dată lichidarea faimoasei Comisii

©.

Se extinde participarea specialiștilor 
sovietici la activitatea U.N.E.S.C.O.

a subli- 
în Laos 

pofida 
coaliție

aprovizioneze cu 
pe „agenții

MOSCOVA 27 (Agerpres).
Comisia sovietică pentru pro

blemele U.N.E.S.C.O. intenționează 
să extindă participarea specialiști
lor sovietici la activitatea 
U.N.E.S.C.O. în domeniul învăță- 
mîntului și al științelor sociale.

In ședința comisiei s-a subli
niat eă specialiștii sovietiei acor
dă un ajutor «onsiderabil țărilor 
care s-au eliberat recent de de
pendența colonială, la lichidarea 
analfabetismului, la crearea siste
melor de învățămînt, la pregăti
rea cadrelor naționale. Profesorii 
sovietici predau la școli și insti
tute dintr-o serie de țări, în ca
drul activității desfășurate de 
U.N.E.S.C.©. Cu mijloacele UJl.S.S.

a fost creat la Bombay un insti
tut tehnologie. Guvernul U.R.S.S. 
a alocat, pentru a fi folosite pe 
linia U.N.E.S.C.O., un mare număr 
de burse care vor fi acordate ce
tățenilor acestor țări doritori să 
studieze in Uniunea Sovietică.

Comisia a aprobat concluziile a- 
cestui comitet, potrivit cărora 
prineipalele forțe și mijloace ale 
U.N.E.S.C.O. în domeniul științelor 
soeiale trebuie să fie eoncentrate 
asupra rezolvării problemelor fun
damentale ale contemporaneității 
care au o importanță primordială 
pentru o mai bună înțelegere șl 
colaborare internațională, pentru 
întărirea păciî în întreaga lume.

l REDAGȚLA ȘI ADMINISTRAȚIA Рентой ni- Stt. Republicii BE> 56 Tel. interurban 322, automat 269.

ROMA, 
anunță că 
facerilor externe al Marii Britanii, 
Home, la 14 și 15 martie Attilio Pic- 
cioni, ministrul de externe al Italiei 
va face o vizită oficială la Londra.

— Agenția France Press 
la invitația ministrului a-

PROGRAM DE
1 martie

R ADIO
Melodii

Sfatul 
presei

PROGRAMUL I. 7,10 
populare romînești, 7,30 
medicului, 8,00 Sumarul 
centrale, 8,08 Muzică vocală, 9,00
Muzică populară romînească, 9,30 
Muzică din opere, 10,02 Valsuri și 
polei interpretate de fanfară, 10,30 
Muzică de estradă, 11,29 Arii și 
duete din operete interpretate de 
soliști ai teatrelor muzicale din 
țară, 12,00 Piese corale interpre
tate de coruri bărbătești, 12,20 Din 
folclorul popoarelor, 13,10 Muzică 
de estradă, 14,00 Concert de prînz 
15,20 Noi înregistrări de muzică 
ușoară sovietică, 15,44 Lucrări de 
Beethoven, 16,15 Vorbește Mosco
va I 17,30 In slujba patriei, 18,00 
Universitatea tehnică radio 18,30 
Lecția de limba engleză, 18.40 
Muzică populară romînească, 20,15 
„Ansambluri artistice muncitorești" 
— corul Uzinelor „Victoria"-Că- 
lan, 20,40 Concert de muzică 
șoară romînească, 21,30 
populară romînească cerută 
eultători. PROGRAMUL II. 
Rapsodii de compozitori 
12,45 Muzică ușoară. 13.15
noastră. Vorbește acad. prof. AI.

Graur (reluare), 13,25 Uverturi și 
dansuri din opere, 14,30 Concert 
de estradă, 15,00 Muzică populară 
romînească și a minorităților na
ționale, 15,35 Actualitatea în țările 
socialiste, 16,10 Muzică ușoară in
terpretată de soliști vocali, 16,30 
Din cîntecele țărănimii noastre co
lectiviste, 19,00 Muzică ușoară de 
Noru Demetriad și Eugen Teger, 
19,30 Teatru la microfon : .Poves
tea lui Thomas motanul și a insta
latorului Sam. omul". Scenariu ra
diofonic de Ar. Miller, 20,31 Mu
zică din operete, 21,00 Cîntece șt 
jocuri populare romînești, 21.45 
Muzică vocală, 22,00 Muzică popu
lară romînească.

----.©.----

CINEMATOGRAFE

u- 
Muzică 
de as- 

12,15 
romîni. 
Limba
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Miracolul lupilor; AL. SAHIA: 
Specialist în toate; ANINOASA : 
Destăinuiri; VULCAN : Vizita pre
ședintelui; LUPENI : Aventurile Iul 
Kross; URICANI : Tot aurul din 
lume.

Tiparul i „6 August" Petroșani


