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(pagul roșu
frgan al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Ședința festivă consacrata 
zilei de 8 Martie

expus confe- 
a Femeii”.

tovarășii Ne
orășenesc de

Vineri după-amiază, în sala Teatrului de staț din 
Petroșani a avut loc adunarea festivă organizată 
cu prilejul Zilei internaționale a femeii.

Cu acest prilej, tovarășa Gașpar Ana, președinta 
Coihitetului orășenesc al femeilor, a

rința ,,8 Martie — Ziua internațională
La adunarea festivă au participat 

gruț Clement, secretar al Comitetului
partid Petroșani, Blaj Traian, președintele Sfatului 
popular al orașului regional Petroșani, muncitoare 
fruntașe în activitatea de producție și cea obștească, 
intelectuale și numeroase gospodine.

După conferință a fost prezentat un bogat pro
gram artistic, dat cu concursul formațiilor artistice 
ale clubului sindicatelor din localitate.

☆
Asemenea adunări festive au mai avut ioc și în 

celelalte localități ale Văii Jiului.
-----------0-----------

VESTI DE U TERMOEENTRflLA MIOP
Cenușa —

Fruntaș în muncă 
rpsar&nerea 
optÂni la agregatele 
instalațiile din dotare, e- 
conomii la prețul de cost 
și disciplină, colectivul 
secției cazane de la ter 
mocentrala Paroșeni se 
bucură de prestigiu. Re
cent, el s-a evidential 
în uzină printr-o nouă și 
valoroasă inițiativă. Stu
diind mijloacele care pot 
duce la sporirea 
miilor.

sursă de economii
prin 

parametrilor 
și

ceastă secție au confec
ționat din materiale de
gradate și au montat în 
apropierea cazanelor o 
clapetă mecanică pentru 
captarea pe bandă și în 
stare uscată a cenușei, 
rezultată din arderea-căr
bunelui. Valorificată ca 
materie primă pe șantie
rele de construcții
Valea Jiului, cenușa
înainte se pierdea, adu
ce uzinei un venit zilnic 
de 400—500 lei.

consfătuiri model

din
care
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Personalul laboratorului tehnologic al preparației 
Lupeni desfășoară o rodnică activitate pentni 
terminarea indicilor calitativi ai cărbunelui.

Iată-1 pe laborantul Anghel Traian stabilind 
preună cu tovarășa Rădulescu Olimpia, șefă
schimb la dozare, colectarea probelor suplimentare 
necesare controlului suspensiei de barită de la me
diu dens.

de-

î ra
de

COMU N I C A
In zilele de 5-8 marți? 1983 a avut. 

loc ședința plenară a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

I.a plenară au luat parte membrii 
și membrii supleanți ai Comitetu
lui Central, membrii guvernului, 
primii secretari al' comitetelor re
gionale de partid, șefii secțiilor 
Comitetului Central al P.M.R.

Plenara a ascultat informarea cu 
privire la ședința i Comitetului Exe
cutiv С.А.ЕЛ. din februarie a. c„ 
făcută de ț reprezentantul 'Republicii 
Populare Romine in acest organ, 
tovarășuli Alexandru i ,Birlădeanu, 
membru supleant, al Biroului Po
litic, vicepreședinte al i. Consiliului 
de Miniștri. Plenara a aprobat în 
.unanimitate , directivele >. date. de 
conducerea de 
reprezentantului 
tivitatea pe care

Plenara și-a 
deplin 
tale

partid șt de stat 
> R.P Л. cit și ac
el a desfășurat-o 
reafirmat acordul

cu Principiile. fundamen- 
ale diviziunii internaționale

socialiste a muncii adoptate de 
Consfătuirea reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
ale’țărilor participante la C.A.E.E.. 
din iunie, 1962, potrivit cărora 
principalul mijloc de dezvoltare 

cu succes și de adîncire a diviziunii 
internaționale socialiste a muncii 
este coordonarea planurilor econo
miei naționale, în spiritul princi
piilor proclamate de Declarația de 
ia Moscova din 1960, de respectare 
a independenței și suveranității 
naționale, de egalitate deplină în 
drepturi, intr-ajutorare ' tovără

șească și avantaj reciproc.
Plenara apreciază” că aceste prin- 

fundamentale și-au do
rn intregime valabill- 
constituind și ’ pentru 

viitor bază trainică a adincirii re
lațiilor economice, îh vederea dez
voltării fiecărei țări socialiste, re- 
diicerii treptate a deosebirilor în 
nivelurile lor de' dfezvbltare, avân
tului ' general a! întregului lagăr 
socialist. »-• - ■ '

cipii ' 
vedit' 
tătea, ■

»

Adunarea festivă din Capitală consacrată 
Zilei internaționale a femeii

econo- 
muncitorii. tehni

cienii și inginerii din a

Rezultatele unei
In ultima consfătuire 

I producție care s-a ti
lt cu tot personalul sec- 

chimice, muncitorii 
au hotărît să e

Realizări superioare 
la toii indicii

de 
nut 
țier 
de.^ci 
f^rueze cu conștiinciozi

tate și
aferente
aburi, brigăzile să 
de o mai
economiilor de 
chimici, calitatea 
să se îmbunătățească de 
la o lună la alta.

Pregătită bine, consfă
tuirea a fost urmată de 
angajamente concrete.

le consfătuirea 
n-au trecut 

decade rezul
ți rod

ia corn

precizie analizele 
la ; ciclul apă- 

acor- 
mare atenție 

reactivi 
muncii

Deși de 
organizată 
nici două 
talele sș arată a
nice. Analizele 
bustibil și apă sînt de ca
litate, 
noi 
tivii 
misit 
1 000
Iii, 400 kg. fosfat trisodlc, 
și 2 kg. alcool izoamilic. 
Curind secția urmează să 
lucreze timp de o săptă- 
mînă : 
chimici

în secție lucrează 
fruntași, iar la reac- 
chimici s-ati econo- 

pînă în prezent : 
kg. sare industria-

numai cu reactivi 
I economisiți.

Activitate rodnică în 
de inovații

mișcarea

La termocentrala Paro- 
șeni, realizarea obiective
lor prevăzute în planul 
tematic de inovații consti
tuie □ preocupare vie pen- 
tru majoritatea muncitori, 
lor, tehnicienilor și in
ginerilor din uzină. Cele 
24 de inovații propuse ca
binetului tehnic printre 
care „Instalație pentru 
evitarea înfundăni conca- 
soarelor concepută de me
canicul Duțescu loan. 
„Dispozitiv pentru suda
rea electrică a 
lor telefonice 
realizată de 
Negrean loan 
dă pentru 
sistemului 
blindajelor
cărbune” vădesc din plin 
acest lucru.

Comparînd nu de mult 
rezultatele obținute în ac
tivitatea de inovații în 
perioada 1 ianuarie — 5 
martie 1963 cu rezultatele 
ob’inute în aceeași pe
rioadă a anului trecut, 
comisia de inovații de pe 
lîngă cabinetul tehnic a 
constatat că datorită unei ț 
munci continue și eficace | 
numărul inovatorilor a

cu 100 la stftă, 
al inovațiilor pro-

crescut 
iar cel 
puse cu 68 la sută.

A. NICHHOREL

Colectivul sectorului dș investiții de la mina Pe- 
trilc-.se,. străduiește ca și îi: < 
ioc de frunte îti 
sectoare similare 
s-au luat măsuri 
turor indicilor de 
primul rînd, pe aprovizionarea ritmică a brigăzilor 
cu cele necesare, pe acordarea unei asistente teh
nice substanțiale la lucrările mai dificile. Astfel s-a 
reușit ca sarcinile de plan să fie îndeplinite și de
pășite. In februarie, de pildă, planul fizic pe sector 
a fost depășit cu peste 35 la sută, iar viteza medie 
obținută a fost de 52 m. Aceasta datorită creșterii 
productivității muncii și faptului că toate Brigăzile 
și-au îndeplinit planul. Rezultate frumoase s-au ■ în
registrat și în reducerea consumului de lemn. In 
cele două luni ce au trecut din acest an, datorită 
extinderii armării metalice și a metodelor avansate 

. de lucru, consumul de lemn realizat pe sector este 
mai mic decît Cel planificat cu 23,5 la sută.- La a- 
ceste realizări au contribuit în 
mare măsură brigăzile conduse de 
Dogarii Sevastian. Butuza Petru, 
Kalat Otto și alții.

acest an să obțină ițn 
întrecerea socialistă cil celelalte 
din Valea JiuIuL In acest, scop 

pentru realizarea și depășirea tu- 
plen. Un mare accent se pune, îh

Cu prilejul zilei 
Ziua internațională 
seara a avut loc, 
lui de Operă și 
festiva organizată de,. Consiliul Na
țional al Femeilor din R.P. Româ
nă și Comitetul orășenesc București 
al Femeilor.

A luat cuvlnlul prof. ing. Suaa- 
na Gîdea, președinta Consiliului 
național al femeilor din R, P. Ro- 
mînă. ■, ,

Sărbătorim, Ziua internațională 
a femeii — a spuș vorbitoarea — 
în condițiile puternicului avînt tn 
muncă ăl întregului nostru popor 
în toate domeniile construcției so
cialiste, al entuziasmului cu care 
se înfăptuiesc mărețele sarmhi tra
sate dd cel de-аГ Hl-lea Congres 
al Partidului Mdhcitoresc Romiu 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste tn patria noastră. Not, fe
meile trăim un sentiment de pu 
ternică mîndrie, izvorită din con
știința că-In . minunatele ealizăți 
ale poporului ește cuprindă șl 
munca plină da avînt a milioane 
de femei de la-, orașe și Sale.

Partidul» și guvernai au creat ta- 
meilor din patria noașțră posibi, 
lităti nelimitate de dezvoltare șl 
afirmare a aptitudinilor și capaci
tății lor creatoare, de a păși pe 
ceje mai înalte trepte ale vieții 
politice, economice și de stat. Ras 
punzînd încrederii și grîjei pe care 
le-o poartă 'Partidul Muncitoresc 
Romîn. milioane de femei de la 
orașe și sale muncesc 
cie și entuziasm, 
oamenii muncii,; 
înflorire a patriei 
te

: Vorbitoarea aî
l** ■ * mW » »

de 8 Martie ,— 
a femeii, vineri 
în sala Teatru- 
Balet, adunarea

cu bărni 
alături da tați 

pentru continua 
noastre social is-

arătat în eonii

siguranțe- 
automate" 
muncitorul 
și „Meto-

consolidarea 
de fixare a 
Ia morile de

Tinerii dn anul III a Școlii populare de artă Petroșani 
pregătesc o nouă piesă ca re in curind va fi pusă în scenă.

Clișeul de față reprez intă un aspect de la repetițiile cu 
piesa „Passacaglia* de Titus Popovicl.

Răspîndirea cunoștințelor 
cultura l-științifice

Comisia pentru-răspln- muncitpri Metnbni bti- 
direa cunoștințelor cui- gărilor au dat o serie 
turai-științifice de pe ifn- de răspunsuri In Jegâtu- 
gă Comitetul orășenesc râcufenomenele naturii, 
de cultură și artă din 
Petroșani țoacă un roi 
deosebit de important In 
munca de educare a oa
menilor muncii. Ea are 
menirea de a contribui, la 
educarea . maselor largi 
de oameni ai muncii de 
ia orașe și sate în spiri
tul pnei atitudini noi fa- 
ță de muncă, față de a- 
vutui obștesc.

In a.nui acesta, comisia 
pentru, răspîndirea cunoș
tințelor cuitural-științi- 
iice a. Organizat în cen
trele miniere din Valea 
Jiului un . număr de 191 
conferințe, care au lost 
audiate de 5957 oameni 
ai muncii. 
. ,O . fydnică 
au desfășurat 
două iilnidin 
ta și cele 4 brigăzi șf.iin- 
țifiee care au făcut în 
acest timp 9 ieșiri pe te
ren in fața unui număr 
de pește 1 500 de țarani

activitate 
in primele 
anul apes-

cuceririle' cosmice.
Luna aceasta, comisia 

pentru răspindirea cu
noștințelor cultural-știin. 
tiiice a prevăzut ținerea 
unor conferințe ca „Pa
tria noastră în ciire și 
lapte", „Metabolismul și 
alimentația . „Cum este 
alcătuit corpui omenesc" 
și altele. Tot în această 
lună, in cadrul lectora
telor de cultură genera
lă sînt fixate sâ se or
ganizeze un numâr de 
46 de conferințe pe di- 
ierite teme cum ‘ sînt 
„Gimnastica in produc
ție". „George Enescu". și 
altele.

De asemenea, brigăzile 
științifice au planificat 
sd tacă 8 ieșiri in satele 
și comunele din raza o- 
rașului regional Petro
șani. . - .

R. BA1ȘAN 
corespondent

jare că femeile din lumea întrea
gă sărbătoresc anul acesta Ziua 
internațională a femeii în condițiile 

, creșterii forțelor progresului șl 
uăcn.
.Socialismul, care întruchipează 

progresul și viitorul întregii ome
niri, înregistrează victorii, hotărî- 
toare în toate domeniile de 
vțtate, în viața economică 
tică, .culturală.

Cauzei nobile a apărani 
a preîntimpinării unui noii 1 
mondial, cate constituie; problema 
cea ,mai arzătoare a zilelor' nops< 
tre, îi închină ■ activitatea -milioa
ne de oameni — bărbați și femei

• de pe întregul glob, pămintesC, 
Referindu-se în continuare la si

tuația internațională., vorbitoarea 
a siihjirtîat. că mișcarea de fștțrdl 
din Republica Populară Romîhă, 
susțmînd eu hotărtre politica de

acti- 
polb

păcii, 
război

(Continuare în pag>3-a>

i Bobinarea unui electromotor 
cesită cunoștințe, pricepere, îl 
minare. Tlnăra bobinatoare \ 
Crista de la termocentrala P 
șgni întrunește aceste ceri 
dînd lucrări1 de calitate. Iat-o, 
clișeu, - lucrînd la bobinarea i 
electromotor din sistemul de 1

dînd lucrări' de 
clișeu, • lucrînd la 
electromotor din 
tilație al sălii

■ ne- 
înde- 
Wilk 
Paro- 

cerințe, 
în 

unui 
ven

din uzină.

fler nthi pentn stelari
întreprinderea de colectare a 

metalelor din Petroșani a trimis în 
acest an centrelor siderurgice ■ din 
țară peste 1300 tone de fier vechi 

90 tone de metale neferoase, 
acțiunea de colectare a fieru- 
vechi — s-au 
la U.R.U.M.P.,

și 
In 
lui 
de
Vulcan și cei de 
Paroșeții, care au 
tone peste 
rute.

evidențiat tinerii 
mina Lupeni și 

la termocentrala 
colectat zeci de

angajamentele prevă-



sTeKgui

comoară formată din

mileniilor, 
imagineaom și la anl- 

întunerîc de-
20 de oameni 
o săptămînă

care 
con* 
păs- 
unor

sint și uneltele 
de originale.scoteau piatră 

indicat arheolo- 
mine vechi 

Nu departe

...stema de stat a Danemarcei 
este una din cele mai ciudate și 
complicate din lume ? Pe ea figu
rează o cruce de argint, o lebădă 
purtînd o coroană de aur, un cal 
eu. un călăreț, trei coroane, un cap 
de cal, șase lei, un berbec, un urs, 
16 inimi și in plus un dragon.

se afla cum se păstrează 
timpului la 
condiții de 
acest scop.

nu
de 
ar- 
ct-

care

Valori arheologice descoperite 
pe ter&oriul regiunii noastre

...pe pămîntul Victoriei (Antarc- 
tiea) s-a descoperit un lac a cărui 
apă este de 11 ori mai sărată deeît 
apa mării și poate îngheța numai 
la o temperatură de — 50 grade 
Celsius ? Cauza acestei salinități 
este necunoscută.

Cu cltva timp in urmă, munci
torii carierei de nisip din Jieț- 
Lonea au descoperit cu prilejul 

.unor săpături un tezaur monetar 
* Piesele de argint în număr de 73 
au fost predate muzeului din ora
șul Deva. Un colectiv științific hi 

î frunte cu prof. O. Floca a stabilit 
că monedele sînt de origine roma- 

' nă și datează de pe timpul lui 
ч Alexandru Sever și Filipus Filius.

O adevărată
80 obiecte de bronz, printre care 
secuii, vîrfuri de lance, lame de 
fierestrău și bucăți de bronz ne 
prelucrate, vechi de peste 2 000 
de ani, au fost găsite de locuitorii 

din Rapoltul Mare care împădureau 
creasta unei înălțimi.

La Cinciș, pe Valea rîului Cer
na, muncitorii ce 
din albia apei au 
gilor urmele unor 
foarte interesante,
acest loc lucrătorii științifici 
dezgropat mai multe locuințe 
un loc de încinerație. Sistemul 
construcție și celelalte urme ma
teriale atestă că această așezare 
aparține culturii dace.

Printre valorile arheologice de

...în Italia s-a făcut o experiență 
pentru a 
noțiunea 
male în 
plin ? In
de știință au rămas 
întreagă întT-o peșteră la o adîn- 
cime de IOD metri împreună cu 
cinci găini, cinci cocoși și patru 
iepuri. S-a dovedit că un om este 
deajuns să rămînă 160 de ore în 
întuneric deplin pentru ca să piar
dă complet noțiunea timpului; a- 
nlmaiele și-au continuat ritmul o- 
bișnuif de viață în tot cursul ex
perienței.

mare importanță găsite aici se 
mără arme de luptă, unelte 
gospodărie din bronz și argilă 
să, podoabe lucrate din aur și 
teva sculpturi in marmură,
reprezintă diferite divinități. In ul
timul tiuip așezări dace au mai 

fost identificate la Turdaș și Obre. 
ja. Asupra vieții și activității pri
milor 
giunii 
mină 
găsit 
meria 
prima 
are o

și 
de 
au
Și 

de

„.pe baza informațiilor obținute 
de la sateliții artificiali și rachete 
ș-a calculat că pe Pămînt cad zil- 

' nio aproximativ 10 000 de tone de 
pulbere cosmică,?

locuitori de pe teritoriul re- 
noastre o nouă rază de lu 
aduce și inelul de bronz 
in apropierea localității Si- 
lntr-un mormlnt dublu din 
epocă a fierului. Inelul 
placă ornamentală bine

seivată de-a lungul 
trează și azi clar
oameni iucrin.l

Demn de amintit : 
pescărești, deosebit 
aflate tot lingă Simeria lntr-unul 
din malurile Mureșului șt asupra 
cărora mai plutește un mister încă 
nedescifrat.

Ținut neobișnuit de bogat în 
urme materiale ale unor culturi 
de mult apuse, regiunea Hunedoara 
va deveni în vara acestui an și în 
anii viitori cîmpul de activitate 
a numeroși arheologi.

Rechinii din Marea Neagră

Sectorul IV al minei Vulcan se află pe primul loc în întrecerea 
dintre sectoarele productive ale ac estei mine. După cum se vede i și 
din clișeu, se bucură de acest lucru și maistrul electrician 
Alexandru.

Varga

Enigma*1 de la fișierul policlinicii

„.stridia ișt deschide scoica și 
Ukcepe să înghită hrana în clipa 
în care luna trece prin meridia
nul locului în care se află ea ?

o spe- 
ascan- 
rar in
Qcea-

— care se întîlnește 
Mării Mediterane, a 
Atlantic, sau pe țărmul a-

ln Marea Neagră există 
eie de rechini — squatus 
chias 
apele 
nulul
îrican și pînă în Norvegia. Dato- 
---------------------- rită conformației 

gurii nu atacă o- 
mul. Carnea lui

Rechinul din Marea 
lung de 1,5 m. și se 
pești și raci.

Speciile de 
mul nu intră 
deoarece apa
concentrație mai mică 
de cit mările In care trăiesc re
chinii răpitori.

Neagră este 
hrănește cu

ce atacă o-rechini
în Marea Neâgră, 

acestei mări are o 
de săruri

sumat.

Lacko,

nislaw
au

laikom,
Pavliak

Minerul pensionar Nastai Andrei 
are acumulată o bogată experien
ță de viață. In decurs de trei de
cenii și ceva de cînd este locuitor 
al orașului Lupeni a văzut și a 
auzit multe lucruri.

Cu vreo 20 ani în urmă curio- 
curte 

de pla-

că mă

vino

este bună de con

Irawrilol 
Itlaotlcil

Patru marinari
polonezi din Seze-

Bogdan 
Erzy Sza- 

Zbigniev 
și Bro- 
Rozinski
traversat

Atlanticul. în tim-
furtunipul unor 

puternice, 
mic iaht

Aparat în ajutorul 
chirurgilor

La Institutul de cercetări in do-

un a-
denu-
ajută 

cele mai

meniul radiologiei și roentgenolo- 
giei din Kiev a fost realizat 
parat eleetronic, care a fost 
mit legtron. Noul aparat îi 
pe medici „să citească"
confuze fotografii roentgenologice. 
De pildă, cu ajutorul legtronului 
se pot distinge foarte clar pe fo
tografii vasele sanguine.

Noul aparat va fi de un prețios 
ajutor chirurgilor sovietici.

zitatea l-a împins într-o 
unde se instalase, într-0 zi 
tă, un prestidigitator.

Ce i-a fost dat să vadă 
tat. Intre alte „experiențe” ale 
presupusului „artist" a văzut „clar" 
cum dintr-o eșarfă băgată pe o 
mînecă prestidigitatorul a făcut să 
răsară sumedenie de eșarfe, legate 
unele de altele.

Ce a mai vorbit cu ortacii săi 
din abataj despre acest „miracol”, 
pînă într-o bună zi, cînd l-a auzit 
un miner bătrîn, care i-a explicat 
„secretul" multiplicării eșarfelor, 
prin iuțeala mîinilor scamatorului și 
neatenția spectatorilor.

Deunăzi avînd nevoie să-și ex
tragă o măsea, s-a dus la policli
nica din Lupeni. Era ora 7 dimi
neața.

— Un număr de ordine pentru 
stomatologie, vă rog — a cerut 
la fișierul policlinicii.

— N-avem — i-a răspuns din
tre hîrtii. o tînără.

— Dar eu ce să mă fac, 
doare rău măseaua.

— Dacă vrei neapărat, 
miine.

Agațîndu-se de speranța că poa
te mîine va găsi un număr de 
ordine pentru intrarea la dentist, 
«r plecat acasă hotărît ca a doua 
zi să fie printre primii la fișier.

In dimineața următoare pensio
narul Nastai Andrei era într-ade- 
văr la policlinică, dar nu printre 
primii, ci al 15-lea. Nu-i nimic — 
își zise, dar astăzi tot scap de 
măseaua care mă supără. Nu n^ă 
i-a fost însă mirarea, cînd 1аК\у 
berarea numerelor de ordine con
stată că funcționara de Ia fișier 
îl „scoase" tocmai al 22-lea și 
cum se eliberează numai 15 nu
mere de ordine a rămas, să vină 
din nou „mîine".

A plecat pensionarul Nastai, su
părat pe funcționara de la fișierul 
policlinicii care printr-o asociație 
de idei i-a amintit de scamatoria 
cu eșarfele.

Conducerea policlinicii din Lu
peni ar trebui să analizeze „ce 
miracol" se petrece la fișierul po
liclinicii, mai precis, la eliberarea 
numerelor de ordine pentru sto
matologie.

AVRAM MICA

Situată in bătrînul masiv al munților Bueegi, ca 
bana Mălăești primește în orice anotimp zeci de 
turiști veniți din tară și de pește hotare. Cei care 
au vizitat-o chiar și o singură dată nu vor uita 
nici cînd panorama împrejurimilor privite de la înăl
țimea piscurilor stîncoase. aerul curat și tare, al
bastrul cerului, potecile tăiate în jungla de jnepeni, 
sălbateca măreție a pragurilor de piatră.

IN CLIȘEU : împrejurimile cabanei Mălăești în 
prag de primăvară.

pe un 
cu pîn- 

ze, conceput și 
construit de spe
cialiștii polonezi 
Iahtul „Hermes",
are dimensiunile
de 10X2
cinci luni
tru zile ei

m. In

și
au

pa

par- 
cure o distanță de 
16 000 kilometri.

Pietre prețioase în retortă - 
obținute în R. D. Germană

Combinatul electro
chimie din Bitterfeld, 
regiunea Haile, este 
In R. D. Germană 
singurul producător 
de pietre prețioase 
sintetice. Combinatul 
s-a specializat în 
producția de topaze 
și ametiste colorate, 
într-un sortiment ca
re cuprinde 15 nu
anțe de culori.

De o mare impar

tentă economică sînt 
pietrele prețioase pe 
care combinatul din 
Bitterfeld le produce 
în scopuri tehnice. 
Ele sînt folosite în 
lagărele de ceasorni
ce și în construcția 
instrumentelor de 
măsurat ultrasensi- 
bile, ca și la acele 
de pieupuri și la u- 
nele piese ale mași-

nilor din industrie 
textilă.

De peste 50 de 
ani la Bitterfeld se 
obțin, prin topirea 
oxidului de aluminiu 
Ia temperaturi de 
peste 2 000 de grade, 
pietre 
te, pe 
rii le 
poi ijj
teietoare.
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Povestea unui tuns

pretențiile 
cetățenilor, 
săptămlna 
ar ii cazul

măsară 
mereu

trecută 
sd md

Nu știți dum
neavoastră ce bu 
curie mă încear
că ori de cite ori

văd deschizîndu-ae noi unități de 
deservire a populației din ce in 
ce mai elegante, mai In 
să satisfacă 
crescinde ale

Bunăoară, 
mi-am zis că
tund. Mâ dusei deci la irizerie.

Intrai, dădui bună ziua și md 
așezai pe un scaun. Frizerul mă 
luă In primire: tuns sau bărbie
rit ?

— Tuns — îi răspund.
— Cum să Не tunsul, de vițel 

sau văcuță, se interesează el ?
— Nu, tovarășe, mă împotrivesc 

eu. Vreau tuns normal, tuns de.„ 
om. Eu n-am idee cum arată 
vițel tuns și

— Atunci 
bine ?

— In nici 
mal
am văzut chiar capre, dar 
sau 
cum se tund toți

— Bine, facem 
de vițel, conchise

— Md scuzați.

un 
nici nu vreau sd știu. 

sd fie de văcuță.

hotărlt.
un caz, ripostez eu și 
Am văzut of tunse, 

vițel 
tundvacd... Bu vreau să mă

oamenii.
atunci an 
frizerul,
tovarășe, inter-

tuna

Ajuns acasă 
vastă-mea mă 
tîmpină plină 
mirare :

nu cumva ai pățit

ne- 
în- 
de

veni din nou. Am greșit cumva ? 
Am plecat la frizerie și 
rit într-an restaurant?

— De loc, md asigură 
pardon, frizerul. Sinteți
„Complexului" de deservire. Vă

am nime-

chelnerul, 
la frizeria

»**«****«•*•«***«****»**
ÎNSEMNARE

t***********************
servim un tuns de vițel cu vdeu- 
ță, hotărî el in cele din urmă.

— Hm, de viței cu vdcujâ, tre
buie vi fie ceva „modern" mă 
glndi eu. $i, mai de curiozitate, 
mai de emoție, fi „cedez" ln sftr- 
șit..., capul, urmărind cu interes 
sd văd dacă se petrece vreo mo
dificare esențială In fizionomia 
mea generală.

Apoi am plătit și am plecat 
rd să mă nit Înapoi.

Nu 
ieșit 
toată 
tr-un
compătimire.

— Costică, 
ceva f

— Nimic dragă, cum mă vezi și 
te văd.

— Păi, tocmai asta e, că nu te 
vdd bine

— A, acum Înțeleg. M-am tuns 
ia „Complexul" de deservire din 
Petroșani și știi, frizerul Boni Ru
dolf nu obișnuiește să curețe pă
rul de pe fața cllenților și o tace 

cu tunsul.
misterios te-ai făcut mâi

to

de,..oale
— Ce 

Costică.
— Ei, lasă, nu mai exagera și 

tu. Odată se tunde omul ia „com
plex" în halul ăsta. Cînd frizerul 
Boni o să-și iacă datoria cum se 
cade și se va obișnui sa vorbeas
că cu clienții într-un limba) 
„frizerie", iar nu într-unui 
„grătar", nu vei mai avea nici 
emoții pentru înfățișarea mea.

După întîmplarea asta, nu m-aș 
fi mirai sd md servească și cu un 
bărbierit de „cocoș" sau de „ra
ță", mai știi...

NICOLAE CHERCIU
corespondent

de 
de 
tu

vd mai spun că după ce 
de acolo, 
lumea se 
fel care

am 
că 
în-

mi se părea 
uită ia mine 

inspira o sinceră
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ireproșabilă In 
plece în pen ■urmau să

iirc-iitele
Codreanu Gheorghe și 
Nicolae cu ani în urmă

lor in muncă. '

Sărbătoriții

..л.

aceea în biroul sec
torului III al minei Petrila se 
adunaseră multi mineri. Colecti
vul sectorului organizase o reuniu
ne tovărășească în cinstea ' maiș
trilor mineri Codreanu Gheorghe 
și Buciumau Nicolae care după 38 
de ani de muncă 
subteran 
sie.

Pentru 
tovarășii 
Buciuman 
au fost primiți în rîndurile mem
brilor de partid. Ani de-a rîndul au

Din carnetul corespondentului

TRENUL POATE PLECA
La școala personalului 

i sete fiecare cuvîni. A 
I exactitate regulile de siguran- 

pe care trebuie să le aplice
I munca sa de acar: veriiicarea

♦
• 
dt 
to

soarbe 
învățat

Utemista Marcu Florica, în cl ișeu, este o tinără absolventă a 
unei școli profesionale comerciale. In calitate de vînzătoare în maga
zinul alimentar nr. 26 din Petrila, tovarășa Marcu Florica aplică in 
practică cele învățate, menținînd igiena și deservind prompt și ci
vilizat.

a

Măsuri concrete pentru îmbunătățirea
frecvenței la

In acest an școlar al învăță 
mîntului de partid, pe lingă or
ganizația de bază din cadrul I.C.O. 
Petroșani au fost formate patru 
cercuri și cursuri ale învățămîn
tului de partid, în care au fost în
cadrați membri și candidați de 

>7^partid, precum și tovarăși din ac- 
У tivul fără de partid. Prin aceste 

cercuri, biroul organizației de ba
ză a preconizat să desfășoare o 
muncă susținută de educare parti
nică a membrilor organizației de 
bază, de ridicare a nivelului lor 
politic și ideologic, astfel ea ei 
să constituie exemple de muncă 
înaintată, să fie mobilizatori ac
tivi ai colectivului întreprinderii 
la îndeplinirea multiplelor sarcini 
ce-i revin.

O analiză recentă în cadrul a- 
dunării generale a arătat că acti
vitatea desfășurată de cele patru 
cercuri de învățămînt nu s-a ri
dicat la nivelul cerințelor. Acest 
lucru este reflectat de faptul că 
frecventa nu trece de 40 la sută. 
O parte din cursanții cercului de 
studiere a Istoriei P.M.R., al cărui 

--propagandist este tovarășul Popa 
ц - Benone, lipsesc cu regularitate de 
'la ședințele cercului. Unii dintre 

între care 
șofer, Giur- 
Roșianu A- 

participat

cursanții acestui cerc, 
tovarășii Jerca Victor, 
giu Maria, taxatoare, 
lexandru, șofer, n-au 
pînă acum la nici o ședință de în
vățămînt, deși s-au predat șapte 
lecții. Participarea slabă a 
ților a fost cauza pentru 
trei rînduri ședințele 
mînt ale acestui cerc 
minate.

Lipsuri asemănătoare 
în activitatea cercului 
a Statutului P.M.R, 
propagandistul Weber Francisc, a 
cursului serai anul I. Cercul de 
economie concretă condus de pro
pagandistul Haidău Dumitru a ră
mas in urmă cu o lecție față de 
program.

Față de această stare de lucruri, 
analiza desfășurării învățămîntului 
de partid în adunarea generală a 
organizației de bază a corespuns 
unei necesități acute. Participanții 
la discuții au sesizat următorul 
fapt: cei mai mulți dintre cursan- 
ții care lipsesc frecvent de la în- 
vățămîntul de partid lucrează in 
sectorul de transport al I.C.O., 
sector în a cărui activitate dăinuie 
de multă vreme o serie de nea
junsuri. Lipsind de la învățămîntul 
de partid, și nu de puține ori 
chiar de la adunările generale ala 
organizației de bază, acești tova
răși rămîn în afara muncii poli
tico-educative, nu sînt la curent 
cu sarcinile pe care organizația 
de bază le pune în fața comuniști
lor, rămîn in urma vieții. Biroul 
organizației de bază trebuia să se 
sesizeze încă de mai multă vreme 
de faptul că frecvența la învăță
mînt e slabă, să analizeze cauzele 
și să ia asemenea măsuri care să 
asigure frecvența cursanților 
ședințele de învățămînt.

în adunarea generală ș-a hotă
rî! ca acei cursanți care vor con
tinua să lipsească de la învăță
mînt, să fie puși în discuția orga
nizației de bază spre a se lua 
măsuri. Intr-adevăr, neglijarea ri
dicării nivelului politic constituie

de
au

cursan- 
care în 
învăță- 
fost a-

există și 
de studiere 

condus de

la

învățămînt!
o abatere de la normele statutare 
și nu trebuie îngăduită. Dar 
mai această singură măsură 
este suficientă. Așa cum s-a 
arătat, cei care lipsesc mai 
de la învățămînt sînt conducători 
auto, plecați pe șoselele Văii Jiu
lui. Trebuia, și nici acum nu-i tîr- 
ziu, ca organizația de bază să stu
dieze posibilitatea ținerii învăță- 
mîntului în anumite zile, la anu
mite ore, cîhd la ședințele cercu
rilor pot participa majoritatea 
cursanților.

Mult mai susținut trebuie să se 
desfășoare munca biroului de mo
bilizare a cursanților la ședințele 
învățămîntului de partid. E necesar 
ca în acest sens să fie repartizate 
sarcini concrete unui număr mai 
mare de membri de partid și în 
primul rînd unor 
conducerea 
nă acum, 
în găsirea 
bunătățire 
neau pentru ca un cursant sau al
tul să 
pentru

Este, 
tărirea 
rilor de învățămînt. Este indicat 
ca Ia fiecare ședință a cercurilor 
și cursurilor să participe membri 
ai biroului organizației de bază 
spre a se putea lua operativ mă
suri de remediere a lipsurilor. 
Trebuie stat de vorbă cu toti cei 
care obișnuiesc să lipsească de la 
învățămînt, să se analizeze cauzele 
și să se găsească posibilități pen
tru ca fiecare membru de partid 
să depună o muncă stăruitoare 
pentru ridicarea nivelului său po
litic .

nu-
nu 

mai 
mult

tovarăși din 
întreprinderii care pî- 

în loc șă ajute birpul 
unor modalități de îm- 
a frecventai, interve-

fie scutit de la învățămînt 
sarcini de producție.
de asemenea, necesară în- 
controlului asupra cercu-

muncit ca agitatori neobosiți pentru 
mobilizarea minerilor la traducerea 
în viață a sarcinilor trasate de 
partid. In urmă cu 11 ani, colec
tivul sectorului l-a acordat comu
nistului Codreanu Gheorghe încre
derea de a pleca în schimb de ex
periență la minele de cărbuni din 
bazinul Donbasului unde timp de 
60 de zile a învățat lucruri fru
moase din activitatea minerilor so
vietici. Pentru sirguința în muncă, 
tovarășul Codreanu Gheorghe a 
fost decorat de patru ori cu dife
rite ordine și medalii. Asemenea 
decorații strălucesc și pe pieptul 
tovarășului Buciuman Nicolae pri
mite ca urmare a activității neobo
site în subteran.

O dată cu plecarea în pensie 
comunistul Codreanu Gheorghe es
te mindru că a lăsat în sector mi
neri harnici crescuți și educați de 
el. Apostol Ioan, Rotaru Ioan, Mol
dovan Iosif, sînt numai cîțiva din 
minerii fruntași cărora tovarășul 
Codreanu le-a împărtășit tainele 
meseriei. Ca membru de partid, 
Codreanu Gheorghe s-a ocupat cu 
răspundere de lărgirea continuă a.

I rîndurilor organizației de bază.
I nerii Talabă Nicolae, Vătafu 
i tru, Rotaru Ioan și mulți alții 
i fost crescuți și educați de 
j dreanu Gheorghe.

...La reuniunea tovărășească
ganizată în cinstea celor sărbăto
riți, tov. Laszlo Ștefan, secretarul 
organizației de partid a inmînat 
celor doi maiștri cadouri, semn al 
recunoștinței și al prețuirii. Tova
rășul Tenczler Ștefan, șeful sec
torului le-a mulțumit în numele 
întregului colectiv pentru bogata 
activitate depusă, pentru aportul 
adus în procesul de producție. 
Mulțumind colectivului, tovarășul 
Codreanu Gheorghe a spus printre 
altele: „Sînt fericit că am ajuns 
să trăiesc în patria noastră socia
listă, cînd omul, munca sa sînt 
prețuite mai mult decît oricînd. A- 
cum, după anii de muncă, statul 
democrat-popular mi-a acordat o 
pensie bună, asigurindu-mi asffe) 
o bătrinețe senină".

Z. ȘUȘTAC
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minuțioasă a liniilor din stafie și 
asigurarea vagoanelor contra fu
gii, alît .a intrarea in serviciu 
cit și în timpul turei etc.

Aceste reguli îi sînt mereu tre
ze în minte tovarășei Buzduga 
Lucreția. Le aplică cu strictețe 
la postul nr. 8 
Petroșani unde

...La intrarea 
seară geroasă, 
care i-a tăcut 
a lost veriiicarea vagoanelor dacă 
sînt asigurate contra fugii. Le-a 
găsit pe toate asigurate, dar din 
puterea obișnuinței a mai strîns 
cite o frirtă la fiecare convoi de 
vagoane de pe linii. A luat ser
viciul în primire cu conștiința 
împăcată că a făcut tot ce tre
buia pentru ca plecarea și intra
rea trenurilor din stafie sâ 
fășoare normai.

Frigul пор fii se întețea 
Buzduga Lucreția se alia 
locul unde era nevoie de inter- 
vcr.fia ei, dar nu sinifea obosea
la. O entuziasma și-i înzecea pu
terile dorința de a-și face pe de
plin datoria astfel ca în tura ei 
totul să meargă ca... ceasul. Toc
mai introducea o locomotivă ia 
coloană pentru a lua apă, cînd 
auzi vocea imoiegaliuii râsunțnd 
în difuzorul d>n apropiere:

— Pregătiți ieșire pentru trenul 
2884.

din stQția C-F.R 
muncește, 
in tură în acea 
primul lucru pe 
Buzduga Lucretia

se des*

mereu. 
în tot

Străbătu repede parcursul 
ieșire, duse în fugă cheile de 
macaze ia cabina 1 și tot așa 
se înapoia la postul ei pentru a 
asista la defilarea trenului. Sem
nalul era pus pe liber și din mo
ment în moment se aștepta ca 
trenul să Не pus in mișcare, t 

Deodată se auzi o bubuitură de • 
tampoane pe linia vecină cu tre
nul pregătit de plecare. Buzdugă 
Lucreția tresări și ascultă cu în
cordare. Zgomotul de roți care se 
auzea apropfindu-se o făcu să se 
infioare. Fug vagoanele tampona
te, tocmai acum cînd avem ieși
re/ Mai mult nu avu timp de gîn- 
dit. Puse repede mină pe un sa
bot și fugi cu el în calea vagoa
nelor. Cu siguranță și îndemînare 
așeză sabotul pe șină sub vago
nul din capul convoiului, iar cînd 
văzu că roata acestuia s-a urcat 
pe sabot fugi la primul vagon și 
începu să sttîngă irîna. Vagoanele 
continuau încă să fugă. în ajuto
rul el săriră și cîțiva frinari din 
partida trenului de alături. Gu 
irinele strînse și cu sabotul sub 
roată grupul de vagoane se opri. 
Circulația spre Livezenl nu mai 
era periclitată. învinsese vigilen
ta candidatei de partid Buzduga 
Lucreția. In scurt timp convoiul 
de vagoane cu pricina fu tras de 
locomotiva de manevră și marcu 
de siguranță deveni liberă. Tre
nul 2884 avea iarăși cale liberii. 
Buzduga Lucreția se duse in drep- 
tul locomotivei și anunță mecani
cul că poate pleca...

1. CRIȘAN
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Adunarea festivă din Capitală 
consacrată Zilei internaționale a Femeii

(Urmate din pag. l-a)

sta- 
re- 
diu

pace și coexistentă pașnică a 
tului nostru, dezvoltă continuu 
lațiile de prietenie cu femeile 
celelalte țâri ale lumii. Ea aduce
o contribuție importantă la activi
tatea Federației Democrate Inter
nationale a Femeilor — pentru în
tărirea unității mișcării de femei 
din toată lumea.

Intr-o atmosferă entuziastă, parti
cipantele la adunare au adoptat 
in unanimitate textul unei tele
grame de salut adresată Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Ne exprimăm dragostea și recu
noștința profundă față de partidul 
nostru drag — se spune printre 
altele în telegramă — pentru via
ta noastră demnă și fericită, pen
tru condițiile create de a fi păr
tașe la întreaga activitate econo-

mică, politică și culturală a țării, 
pentru grija părintească cu care 
sînt înconjurați copiii noștri și 
minunatele posibilități de învăță
tură asigurate tinerei generații.

Ne angajăm în fața partidului ca 
împreună cu întregul popor să 
muncim cu toată energia șt ca
pacitatea noastră pentru realizarea 
cu succes a mărețelor sarcini sta
bilite de Congresul al Ш-lea al 
P.M.R. privind dezvoltarea conti
nuă a industriei și agriculturii so
cialiste, îmbogățirea culturii, a 
științei și creșterea bunăstării ce
lor ce muncesc In scumpa noastră 
patrie.

S-a trimis, ds asemenea, o 
legramă Federației Democrate 
ternaționale a Femeilor.

In încheierea adunării a 
prezentat un program artistic,

(Agerpres)

te-
In-
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Despre aportul unui maistru în produc (ie
La exploatările miniere, ca la 

oricare sector de muncă, maistrul 
este un factor principal de care 
depinde organizarea producției, 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Acolo unde maistrul se ridică la 
nivelul acestui rol, munca nu în- 
tirzie să dea roade bogate. Rea
lizările obținute la extracția căr
bunelui de către colectivul secto
rului III a] minei Lupeni sînt o 
confirmare a acestui 
primele două 
exemplu, din 
tajele acestui 
trase în plus
tone de cărbune cocsificabil. 
acest răstimp toate brigăzile 
mineri de aici și-au îndeplinit 
depășit sarcinile de plan. De 
semenea. productivitatea muncii 
sector a crescut în medie Ia 
tone cărbune pe post, cu 
200 kg. cărbune pe post mai 
fată de planificat.

In sectorul III activitatea
triior mineri se face simțită în 
abataje și la înaintări — în lo
curile unde se hotărăște soarta 
producției. Dar cum muncește 
concret un maistru minier în sec
torul III 1 Răspunsul la această 
întrebare îl dă mai jos maistrul 
Stoicea Ioan, unul dintre maiștrii 
mineri fruntași ai sectorului III 
de la mina Lupeni.

adevăr. In 
luni ale anului, de 
abatajele și preaba- 
sector au fost ex- 
mai mult de 8500 

In 
de 
și 
a- 
pe

2,000 
peste 
mult

maiș-

abatajului 
3. Cunos- 

pe abataj, 
în vedere

în așa fel desfășu- 
în abataj încît fie- 
poată folosi din plin 
de muncă. Pe baza 

schimbul ante- 
ca necesarul de 
mărunte pentru

îngrijesc 
materiale 
frontal să fie din vreme 
în magazia din apropie-

— După cum se știe sectorul 
nostru are ponderea cea mai ma
re de producție la mina Lupeni. 
Cum e firesc și sarcinile care 
stau în fața noastră, a maiștrilor 
din sector, sînt mari. Mie mi s-a 
Încredințat răspunderea 
frontal 1 est din stratul 
cînd zilnic preliminarul 
încă de la pontaj am 
să organizez 
rarea lucrului 
care miner să 
cele opt ore
constatărilor din 
rior mă 
scule și 
abatajul 
asigurat
rea frontalului; Minerii din briga
dă primesc la timp materialele și 
sculele> necesare, nu pierd din 
timpul prețios de luctu așteptînd 
după acestea. In ce privește apro
vizionarea brigăzii cu materialul 
lemnos necesar trebuie spus că 
merge ca... ceasul. Maiștrii din 
fiecare schimb țin legătura între 
ei și își dau silința ca materia
lul lemnos pentru schimbul urmă
tor să fie adus în abataj înainte 
ca .acesta să-și înceapă activita
tea. Despre aprovizionarea cu va- 
gonete goale a abatajului de care 
răspund precizez că nici odată nu 
aștept pînă se termină goalele

repartizate inițial. Țin legătura 
telefonică cu dispecerul și în func
ție de producția de cărbune care 
se planifică pe schimb cer numă
rul 3e vagonete ce mai trebuie 
pină la sfîrșitul schimbului meu 
și începutul schimbului următor. 
Dar menționez că aprovizionarea 
locului de muncă cu cele nece
sare nu este partea cea mai im
portantă din activitatea mea. Sar
cina ce îmi revine în abataj este 
să acord ajutorul cerut pentru or
ganizarea cit mai temeinică a fie
cărei operații de lucru în abataj. 
Astfel că în mare parte cele opt 
ore le petrec la locul de muncă 
alături de minerii din brigadă, 
mai ales atunci cînd se ivesc greu
tăți neprevăzute care necesită în
drumări stăruitoare. Bunăoară, clnd 
lucrez în schimbul de tăiere pri
ma mea grije e ca să ajung pri
mul în abataj. Aici îmi întocmesc 
un mic program de repartizare a 
echipelor de tăietori. Am grijă ca 
echipele să le plasez pe fîșie fi
nind cont de posibilitățile fiecă
reia. Dacă se întîmplă ca lntr-o 
porțiune din frontal cărbunele să 
fie neobișnuit de tare avînd multe 
cuiburi de sferosiderită mă orien
tez ca în aceste porțiuni să re
partizez Ia lucru acele echipe ca
re au experiență la tăiere în con
diții de zăcămînt mai complicate.

In cazul că o asemenea, situație 
de zăcămînt persistă un timp mai 
lung caut ca plasare echipelor cu 
experiență să o fac prin roțatie în 
locul respectiv din frontal.

In felul acesta scoaterea fîșiei 
de cărbune se face în același 
timp pe toată lungimea; nu rămîn 
echipe în urmă cu tăierea și nu 
se produc întîrzieri cu celelalte 
operațiuni din ciclul de lucrări. 
Intre mine și minerii din brigada 
de la frontalul 1 est de care răs
pund s-au statornicit legături a- 
propiate și din alte puncte de ve
dere. A devenit un lucru obișnuit 
ca împreună să mergem la club 
să ascultăm o conferință tehnică, 
să împrumutăm cărți de la biblio
tecă legate de muncă noastră din 
subteran. De ridicarea cunoștințe
lor profesionale ale tinerilor mi
neri din brigadă mă ocup cu dra
goste și răbdare. Tînărului miner 
Pop Constantin i-am recomandat 
să citească cărți ca: „Exploata
rea zăcămintelor de cărbuni"; ,,Me- 
tode avansate de lucru", „înaintări 
rapide" și altele.

Preocuparea permanentă pentru 
sprijinirea prin toate mijloacele a 
brigăzii de care răspund a avut 
ca rezultat extragerea, în primele 
două luni ale anului, a peste 2000 
tone de cărbune în plus și rea
lizarea unul randament mediu de 
aproape 6 tone cărbune pe post.



4 STEAGUL ROȘU

N.S. Hrușciov s-a întîlnit 
cu oameni de litere și artă 

MOSCOVA 8 (Agerpres).
In zilele de 7 și 8 martie condu

cători ai P.C.U.S. și ai guvernului 
sovietic s-au întîlnit la Kremlin cu 
oameni de litere și de artă. In 
încheierea discuțiilor, N. S. Hruș
ciov a expus sarcinile în domeniul 
muncii ideologice, al dezvoltării 
literaturii și artei realismului so
cialist, în condițiile construcției 
desfășurate a comunismului.

©----

0 ÎNCERCARE de a prelungi 
DOMINAȚIA COLONIALĂ

LONDRA 8 (Agerpres).
Federația Malayeziei reprezintă 

un plan colonialist prin care în
cearcă să prelungească dominația 
imperialismului britanic în aceas
tă regiune, a declarat într-o con
vorbire cu un corespondent al agen
ției TASS, Li Siu Cio, președintele 
partidului de opoziție din Singa
pore, „Barisan Socialist". înfăp
tuirea acestui plan, a spus el, va fi 
în favoarea blocului militar 
S.E.A.T.©.. In continuare, el a de- 
elarat că majoritatea covîrșitoare 
a populației din Brunei, Sarawak 
Borneo de nord, Singapore și chiar 
din Malaya se pronunță împotriva 
creării federației. Incercînd să înă
bușe această împotrivire, autorită
țile operează arestări 
de mult, la Singapore 
tați 100 de oameni, 
conducători și activiști
,,Barisan Socialist".

în masă. Nu 
au fost ares- 
printre care 
ai partidului

■лг

Biroul Politic al C.C. al 
salută lupta curajoasă

PARIS 8 (Agerpres).
Biroul Politic al Partidului Co

munist Francez a dat publicității o 
declarație în care salută lupta cu- 
lajoasă a minerilor francezi.

Participarea maselor largi de 
oameni ai muncii la greva gene 
rală din 5 martie, se spune în de 
clarație confirmă solidaritatea pro
fundă cu lupta minerilor.

In deelarația Biroului Politic al 
P.C. Francez, se subliniază că 
autoritățile sacrifică industria car
boniferă 
asociației
— Comunitatea europeană 
bunelui și oțelului.

Biroul Politic al P.C. 
cheamă toate organizațiile
tid să contribuie la dezvoltarea 
mișcării de solidaritate cu minerii, 
să întărească unitatea tuturor oa
menilor muncii care luptă pentru 
satisfacerea revendicărilor lor.

și bunăstarea minerilor 
capitaliștilor europeni 

a căr-

Francez 
de par

☆

PARIS. 8 Corespondentul Ager
pres transmite :

Greva minerilor francezi, care
-----------o

Scopul vizitei lui
WASHINGTON 8 (Agerpres).

Ministrul Comerțului al Angliei, 
Frederick Erroll, care se află în
tr-o vizită oficială în Statele Uni
te, a avut zilele acestea întreve
deri cu reprezentanții Departamen
tului de Stat al S.U.A. și cu miniș
tri americani în legătură cu încer-

Guvernul yemenului controlează 
întregul teritoriu al țării

SANAA 8 (Agerpresj.
După cum transmite agenția 

Reuter, forțele armate republicane 
yemenite împreună cu forțele ar
mate ale R.A.U. au ocupat la 7 
martie orașul Harib, ultimul punct 
de sprijin al mercenarilor yeme- 
niți și agresorilor saudito-iorda- 
nieni de pe teritoriul Yemenului. 
Acest oraș este situat în imediata 
apropiere a frontierei Yemenului 
cu protectoratul britanic Beihan.

Agenția Reuter subliniază că 
după ce acum zece zile trupele 
republicane yemenite au ocupat 
orașul Marib, eliberarea aeum a

BONN 8 (Agerpres).
Ministrul afacerilor interne a! 

R.F. Germane, Hoecherl, a făcut o 
nouă încercare de a dovedi opiniei 
publice vest-germane 
țiile neonaziste care 
Germania occidentală 
de orice influență".

Cifrele și faptele 
Hoecherl în buletinul 
vernamental dovedesc însă contra
riul.

Potrivit acestor date, numărul 
organizațiilor neofasciste din R.F.G. 
a crescut de Ia sfîrșitul anului 1961 
pînă la sfîrșitul lui 1962 de la 
86 la 112. Aceste organizații care 
acționează pe o bază absolut le
gală, grupează mii de oameni.

Potrivit recunoașterilor lui Ное

că organiza- 
acționează in 
ar fi „lipsite

reproduse de 
de presă gu-

a-

P.C. Francez 
a minerilor

în cea de-a șaptea zi con- 
fie totală în toate bazinele 
ale Franței în pofida or- 
de rechiziție emis de 

In jurul minelor con-

a intrat 
linuă să 
miniere 
dinului
autorități, 
linuă să facă gardă zi și noapte 
pichete de greviști și cei însărci
nați cu securitatea minelor. In 
semn de solidaritate cu minerii, 
vineri dimineață au declarat o gre
vă generală de două ore oamenii 
muncii de la uzinele de electrici
tate din întreaga Franță. Nume
roase uzine, metroul din Paris și 
trenurile electrice au încetat să mai 
funcționeze din lipsă de curent 
electric. Greva de 48 de ore a 
oamenilor muncii de la societatea 
națională de gaz care alimentează 
sud-vestul tării și o parte din re
giunea pariziană, trebuia să se ter
mine sîmbătă dar ea a fost pre 
lungită cu încă 48 de ore. Prelun
girea grevei a fost hotărîtă ca ur
mare a rechiziționării a 15 greviști. 
Toate organizațiile sindicale ale 
siderurgiștilor au lansat o chemare 
la greva generală de 24 de 
pentru ziua de 12 martie.

ore

Erroll în S. U. A

Pentru dezvoltarea comerțului 
internațional

MANILA 8 (Agerpres).
împărtășind temerile multor par

ticipant! la sesiunea Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Asia și Ex
tremul Orient, în legătură cu mă 
șurile discriminatorii ale pieței co
mune, șeful delegației sovietice 
G. M. Pușkin a declarat că ele 
se resfrîng în mod negativ asupra 
comerțului țărilor Asiei și Extie- 
mului Orient.

Șeful delegației sovietice s-a pro 
nunțat pentru lărgirea comerțului 
internațional și a colaborării eco
nomice pe bază de egalitate în care 
un rol de seamă trebuie să-l joa-

0

RECUNOAȘTERI

Comunitatea economic- 
Analiza tratativelor in ■ 
care au durat 18 luni 
comisie, atestă că An

. ultimului punct întărit al forțelor 
mercenarilor yemeniți și agresori
lor saudito-iordaniene înseamnă da 
fapt că guvernul Yemenului con
trolează acum in mod 
întregul teritoriu al țării.

Citind postul de radio 
agenția Reuter relevă că
vemenite, ajutate de forțele arma
te ale R.A.U. au fost primite cu 
căldură de populația orașului Ha
rib, eliberat. De asemenea, agen
ția relatează că șeicii din acest oraș 
au depus imediat jurămînt de cre
dință guvernului yemenit.

cările Angliei de a obține sprijinul 
Statelor Unite în actualele sale 
dificultăți economice. Erroll a de
clarat într-o conferință de presă, 
care a avut loc după o serie de 
întrevederi cu oficialități ameri
cane, că ., in urma eșecului tra
tativelor de aderare a Angliei la 
piața comună, Marea Britanie va 
încerca să obțină debușeuri pe pia
ța S.U.A.". Pînă acum însă, ii 
ciuda faptului că ministrul englez 
a declarat că a găsit „înțelegere 
și bunăvoință" în S.U.A., nu s-a 
anunțat ceva practic în acest sens.

LONDRA 8 (Agerpres).
A fost dat publicității raportu. 

Comisiei pieței comune cu privire 
la cauzele eșecului tratativelor d? 
la Bruxelles în cadrul cărora a 
fost examinată problema aderări 
Angliei la 
europeană, 
fructuoase, 
făcută de
glia nu a rămas nicidecum în afara 
pieței comune numai datorită „ac
țiunilor lipsite de răspundere" ale 
Franței. Raportul scoate la iveală 
contradicțiile adînci în multe pro
bleme principale care au existai 
de la începutul pînă la sfîrșitul 
tratativelor, nu 
și țările pieței 
sînul blocului 
mice europene.

Din concluziile comisiei rezultă

numai între Angli? 
comune, dar și în 
Comunității econo

absolut

Sanaa, 
forfele

cherl, în Germania occidentală 
par acum cu regularitate 49 
ziare și reviste de orientare neo
nazistă. Tirajul lor general a cres
cut de la 160 000 exemplare la sfîr
șitul anului 1961, la 192 000 exem
plare la sfîrșitul anului 1962. Hoe- 
cherl recunoaște, de asemenea, că 
liderii profasciști din R.F.G. au nu
meroși ocrotitori care finanțează 
activitatea lor. îndeosebi editarea 
ziarelor și revistelor.

Materialele publicate în buletinul 
guvernamental dovedesc încă o da
tă că în timp ce organizațiile pro
gresiste din R.F.G. sînt supuse 
unor crunte persecuții polițienești, 
naziștii declarați dispun de posibi
lități largi de acțiune.

a- 
de

-----------0
Comunicatul anglo-suedez
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Lordul Home critică 
politica franceză

LONDRA 8 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe

Angliei, lordul Home, a făcut o de
clarație cu prilejul dezbaterilor de 
politică externă din Camera Lor 
zilor, criticînd politica Franței în 
alianța atlantică și organismele 
vest-europene „de integrare". El 
s-a referit, în special, la opoziția 
guvernului francez față de încer
cările Angliei de a adera la piața 
comună și și-a exprimat pesimis
mul în ce privește eventualele noi 
tratative în această privință

LONDRA 8 (Agerpres).
La 7 martie, la Londra s-au în

cheiat tratativele dintre Macmillan, 
primul ministru al Angliei, și Er- 
lander, primul ministru 
care se află în Anglia 
zită oficială.

In comunicatul dat 
după tratative se spune
prim-miniștri au acordat 
sebită 
pene.
spune 
asupra

al Suediei, 
într-o vi-

interesul „colabo- 
europene", în po- 

eșecurî pe care 
tratativele în a- 

Macmillan și Er-

publicității 
că cei doi 

o deo- 
atenție problemelor euro-

Macmillan și Erlander, se 
în comunicat, s-au înțeles 
necesității de a continua

activitatea în 
rării economice 
fida recentelor 
le-au înregistrat 
ceastă privință,
lander au examinat problemele le
gate de dezarmare. Prim-miniștrii 
au scos în evidență marea însem
nătate a realizării unui acord cu 

. privire la încetarea experiențelor 
nucleare, ca măsură îndreptată 
spre restrîngerea cursei înarmări
lor și prevenirea răspîndirii 
viitor a armei nucleare.

RE0AGTLA si administrativ =.

pe

се conferința comercială internațio
nală a cărei convocare au spriji
nit-o toate țările asiatice.

In încheiere șeful delegației .so
vietice a declarat că U.R.S.S. este 
qata să folosească cotizațiile alo 
cate de ea la fondul de ajutor a 
O.N.U., pentru pregătirea de cadri 
tehnice naționale. El a sublinia 
încă o dată că problema asigură 
rii mijloacelor materiale necesare 
pentru dezvoltarea economică de
pinde de rezolvarea problemei 
principale a contemporaneității — 
dezarmarea generală și totală.

SEMNIFICATIVE
că divergențele economice care au 
ieșit la iveală în cursul tratative 
lor sînt mult mai numeroase de 
cît problemele asupra cărora An
glia și țările pieței comune au reu
șit să găsească un limbaj comun 
Viitorul „Asociației europene a 
comerțului liber" și a tradiționa
lelor relații engleze cu țările Corn 
■nonwealthului — a continuat să 
rămînă pînă la urmă un obstaccli ' ft. 
a tratativele de la Bruxelles. An

glia și țările pieței comune n-au 
reușit, de asemenea, să găsească 
puncte de vedere comune nici în 
problemele agriculturii.

Reține atenția faptul că guver
nul englez intenționează în con
tinuare să-și croiască drum spre 
piața comună. La 7 martie lordul 
Sigiliului Privat. Heath, a început 
tratative cu reprezentanții guver
nelor Olandei si Belgiei.

0

Lovitura de stat din Siria
DAMASC 8 (Agerpres).
Postul de radio Damasc anunță 

că la 8 martie în Siria a avut loc 
o lovitură de stat și că puterea 
a fost preluată de „Consiliul re
voluționar național sirian". In ta
ră a fost decretată starea excep
țională. Toate frontierele, porturile 
și aeroporturile au fost închise. Le- 
qăturile telegrafice și telefonice 
dintre Siria și străinătate 
întrerupte.

Această lovitură de stât. 
postul de radio Damașc.
înfăptuită de forțele armate și de 
cîteva persoane civile care „au 
încredere în unitatea arabă".

Imediat după preluarea puterii, 
Consiliul revoluționar național si

au fost

anunță 
a fost

MOSCOVA. — Torsten Nilsson, 
ministrul afacerilor externe al Sue
diei, va tace o vizită oficială in 
Uniunea Sovietică între 7 și 18 
mai 1963 la invitația lui Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S.

CIUDAD DE PANAMA. — In Pa
nama au loc manevre ale trupe
lor americane încartiruite în zona 
canalului Panama. In orașul Bal
boa au fost lansați parașutiști ame
ricani chiar pe străzile orașului. 
Ziua și noaptea pe cer se aud 
zgomotele avioanelor militare. A- 
genția Prensa Latina relatează că 
la aceste manevre participă uni
tăți militare destinate luptei îm
potriva mișcării de partizani.

NEW YORK. — In luna februa
rie, numărul șomerilor a crescut 
în Statele Unite cu 246 000 ajun- 
gind la 4 918 000 persoane, ceea ce 
reprezintă 6,1 la sută din Întrea
ga forță de muncă din țară. A- 
cesta este cel mai înalt nivel al 
șomajului din ultimele 18 luni, a 
anunțat Ministrul Muncii ai S.U.A.

PARIS. — După cum relatează 
agenția Reuter, șeful ' secesioniști- 
lor katanghezi, Chombe, și-a amî- 
nat în ultimul moment reîntoar-

aflat în ultima vreme, 
se reîntoarce la Elisa-
Chombe a pretins că 

sa în Congo „este in-

japoneze 
represalii 
la mitin-

cerea in Katanga sub motivul „îm
bolnăvirii sale subite". El anunțase 
că va părăsi la 7 martie Franța, 
unde s-a 
pentru a 
bethville. 
prezența
dispensabilă"

TOKIO. — Autoritățile 
au pornit o campanie de 
împotriva participanților
gurile și demonstrațiile cu caracter 
revendicativ care au avut loc la 
15 februarie. La 7 martie. unui 
mare număr de muncitori din tele
comunicații li s-au redus salariile. 
Ministerul Telecomunicațiilor pre
conizează măsuri deosebit de se
vere împotriva conducătorilor sin
dicatului salariaților de la poștă 
din întreaga Japonie și activiști
lor sindicali.

BERLINUL OCCIDENTAL. — In 
Rerlinul occidental un număr de 
79 de copii s-au născut cu ano
malii din cauză că mamele lor au 
folosit ca 
„Contergan". 
noi născuți 
malformațiile 
erau atît de
pili s-au dovedit neviabili.

somnifer preparatul 
O cincime din acești 
au murit, deoarece 

organelor lor interne 
pronunțate încît co-

Stt. Republicii 56 Tel. interurban 322. automat 269

anunță postul de radio Da- 
a dat publicității o declara- 
care se arată că Siria nu, va
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steaqul arabismului". Declarați^ •' 
relevă agenția Associated Press, 
„condamnă retragerea Siriei din 
Republica Arabă Unită, fără însă 
a preciza dacă Siria se va reuni 
cu R.A.U.". Siria, arată declarația, 
va promova o politică de neutra
litate pozitivă, va respecta 
cordurile internaționale 
O.N.U. și va colabora cu 
rile pe bază de egalitate

Referindu-se la poziția
Irakului fată de evenimentele din 
Siria, agenția U.P.I. anunță că po
trivit declarației date publicității 
de Abdel Kader Hatem, ministrul 
culturii și informațiilor al R.A.U., 
orice agresiune din 
îmDOtriva Siriei va
derată ca o agresiune î 
R.A.U. Republica Arabă 
spus el, va sprijini cu 
tele sale revoluția 
tem a subliniat că 
ale R.A.U au fost 
de alarmă si sînt 
gătite pentru a spriiini Siria

In același timp, după cum trans
mite postul de radio Bagdad, co
mandamentul suprem al Irakului 
a dat publicității un comunicat în 
care se spune că unitățile arma
tei irakiene au primit ordinul „de 
а fi gata să intervină în cazul 
vreunui atentat la revoluția din Si
ria frățească". Totodată, agenția 
U.P.I., citind postul de radio Bag
dad, anunță că „guvernul 
a declarat că unități ale 
sale au fost dislocate la 
cu Siria și se află la 
Consiliului 
sirian".

In ce privește soarta guvernului 
răsturnat de la putere, agenția 
Associated Press anunță că prin
cipalii lideri ai fostului guvern si
rian, inclusiv primul ministru, s-au 
refugiat la ambasada Turciei din 
Damasc.
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