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înainte de a fi introdusă în u- 
riașele cazane ale termocentralei, 
apa este supusă unui proces de 
tratare pentru reducerea durității 
și eliminarea impurităților. Meca
nicul stației de tratare, tovarășul 
Bologa Doroftei urmărește cu a- 
tenție funcționarea instalației.

— O —
103 tone fier vechi 

au luat drumul oțelăriilor
La preparația Petrila, acțiunea 

de colectare a fierului vechi se 
desfășoară sub lozinca: „Să trimi
tem oțelăriilor cît mai mult fier 
vechi — pîinea cuptoarelor".

întregul colectiv al preparației, 
tineri și vîrstnici, participă cu e- 
lan la această importantă acțiune 
patriotică. Rod al acțiunilor ob
ștești întreprinse de la începutul 
anului șî pînă la 20 martie a. e., 
din preparație au fost expediate 
oțelăriilor patriei 103 tone fier 
vechi. S-au evidențiat în mod deo
sebit la colectarea fierului vechi 
echipele conduse de tovarășii 
Szakacs loan și Drăgan loan.

C. BADUȚĂ 
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Fapte din întrecerea socialistă

La mina Lupeni două sectoare 
cu planul trimestrial îndeplinit 

înainte de termen
In aceste zile, colectivul secto

rului I В al minei Lupeni a ra
portat îndeplinirea planului la pro
ducția de cărbune pe primul tri
mestru al anului. Acest succes 
este rodul muncii însuflețite a în
tregului colectiv care a 
neobosit pentru 
că a sarcinilor 
nicia minerilor 
productivitatea
100 kg. cărbune pe post. Pe aceas
tă bază, au fost extrase peste plar 
aproape 5 000 tone cărbune.

Un aport prețios la realizările 
obținute 1-aU adus brigăzile con
duse de tov. Băcanu Sava, care a 
dat 2000 tone cărbune peste plan, 
cea a Iui Marton Dionisie care

luptat 
îndeplinirea ritmi- 
de producție. Hăr- 
a făcut să crească 
muncii cu peste

a-
Și

a extras 500 tone cărbune în 
fara sarcinilor de plan, precum 
brigăzile de la pregătiri conduse 
de Koss Ladislau, Ciuciu Andrei, 
Peter Carol și altele.

Frumoase sînt și realizările ob
ținute de colectivul sectorului VII 
investiții, care în ziua de 26 mar
tie a. c„ și-a îndeplinit plănui pro
ducției globale. Sectorul a execu
tat 98 m. 1. săpăti, lărgiri de ga
lerii și betonări peste sarcinile 
trimestriale. Paralel cu depășirea 
planului, colectivul sectorului 
obținut 450 000 lei economii.

Cele mai bune brigăzi din sec
tor s-au dovedit a fi cele conduse 
de Ferenczi Balazs, Mihuț Pavel și 
Popescu Sebastian.

Succese remarcabile
Minerii Văii Jiului au extras în 

perioada 1—25 martie 10 074 tone 
cărbune cosificabil și energetic 
peste plan. Acest succes se dato- 
rește intensificării întrecerii so
cialiste ce se desfășoară în aba
tajele minelor, precum și spriji
nului muncitorilor de la trans-

port, lăcătușilor și electricienilor 
subterani, inginerilor Si tehnicie
nilor care se preocupă cu răspun
dere de asigurarea tuturor condi
țiilor necesare îndeplinirii ritmice 
a sarcinilor de producție și a an
gajamentelor colective.

Toate sectoarele 
peste

La mina Petrila, la fel ca și la 
Exploatările miniere Lupeni, Vul
can și Ufîcani, diagrama produc
ției urcă tot mai sus pe graficul 
întrecerii. Conducerile administra
tive ale sectoarelor, sub îndruma
rea directă a organizațiilor de 
partid, au luat măsuri pentru asi-

minei Petrila 
plan
gurarea din timp a liniei de front, 
întreținerea în bune condițiurii ă 
galeriilor principale și arterelor 
de transport, precum 
provizionarea ritmică 
cu materiale.

Toate acestea au
îndeplinirea ritmică a planului 

producție, la 
dicarea brigăzilor 
rămase în urmă. 
Rod al măsurilor 
luate 
că la 
toate 
toare
ale exploatării 
extrag cărbune 
peste- prevederile 
planului. Pe pri
mul loc se situ
ează mineri 
torului IV,
mâți de cei din 
sectoarele III, I 
și П.

$1
а

pentru a- 
brigăzilor

contribuit la
de
ri-

Sepaviit^vil la ииЩітя
Hărnicia din adincuri 
minerilor de la Vulcana

se măsoară ia separație. 
Cind în abataje se dă 
iest cărbune, separatorii 
nu mai prididesc cu lu
crul. In schimb, o mică 
detecțiune la separație, 
încurcă socotelile celor 
din subteran. Atunci, din 
dpsă de goale, cărbunele 
•stă în abataj sau în rolu
rile ce devin 
toare.

Separatorii se 
să nu ie iacă

neîncăpă-

străduiesc 
minerilor 

asemenea necazuri, deși 
producția de cărbune 
crește mereu. Cind tre
burile merg bine, cărbu
nele curge zi și noapte 
intr-un șuvoi neîntrerupt. 
Mereu flămind, culbuto- 
rut înghite la vagonete 
pline ochi, iar de aici, 
pe benzi și ciururi de 
triere, cărbunele pornește 
în lunga sa cale spre fa
brici și uzine.

Se intimpiă însă cite 
odată ca în complicatul 
angrenaj ai separației să 
se ivească unele defec
țiuni. Ți-e mai mare dra
gul să-i vezi atunci pe 
cei de la separație cum 
pun umărul pentru înlătu
rarea necazului.

Cu 
axa 
ruiui 
zuri.

cîtva timp în urmă, 
longitudinală a ciu- 
cu came făcea na-

băm 
rășii 
torului.

Trebuie s-o schim- 
— au hotărît tova- 
din conducerea sec-

— Bine, dar schimba
rea durează 4—5 ore și 
producția nu poate 
na atrta vreme — a 
un tovarăș.

— Să vedem
.ăcătușii l

Discuția 
brigăzii de 
durat mult,
minute, membrul de partid 
Plic Constantin, utemiștii

stag- 
spus

ce

cu
lăcătuși
După cileva

membrii
n-a
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ÎNSEMNĂRI 
DE REPORTER
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Calotă Nicolae, Demeter 
Grigore și ceilalți ortaci, 
împreună cu șeful brigă
zii au început munca de 
înlocuire a axei. Minute
le se scutgeau repede. Și
rul de vagonete de la 
culbutor se mărea necon
tenit. Cei din adîncuri 
n-au apucat Insă să sim
tă întreruperea transpor
tului, căci numai după 26 
de minute s-a dat din 
nou semnai de pornire a 
mașinilor. Era dovada cea 
mai sigură că axa a lost 
înlocuită și încă într-un 
timp record.

La cîtva timp după 
aosea, brigada de lăcătuș 
a mai avut o iitervenție 
rapidă. Intr-una din zile, 
s-a forfecat axa de acțio
nate de ia crațerui Unio 
ce duce producția în si
lozuri. Schimbarea ei nu 
era o treabă ușoară. To-

nu iwilaoiă miro
Respectarea obligațiunilor con

tractuale, atît în ce privește cali
tatea și cantitatea produselor, cît 
și ritmul de livrare, este o sar
cină importantă pentru fiecare în
treprindere. Această sarcină îi re
vine și întreprinderii forestiere 
Petroșani. Printre produsele • aces
tei întreprinderi, un loc 
în planul de desfacere 
produsele pentru export.

Pe trimestrul I 
cheiate contracte 
economice de a 
livra pentru ex
port trei sorti
mente : celuloză
de fag, lemn de 
construcții rurale 
Pînă acum însă,
nute pe două luni și 
cadă a lunii martie sînt 
tisfăcătoare și cu mult 
bîlitățile întreprinderii
Astfel, la celuloza de fag s-a rea 
lizat 
tatea 
1963, 
rale
foc 51 la sută. Rezultă deci că în 
timpul scurt cît a mai rămas pînă 
la sfîrșitul trimestrului, trebuie să 
depunem eforturi deosebite în ve
derea îndeplinirii integrale a sar
cinii de livrare la export. ' 

. ! Cauzețle carer au - dus la obți- sectoarele' Rdțjla-; și Cîînpu > ldi

.nerea unor rezultate așa de sjahe Neag); și organizarea de echipe Fb(j-

important 
îl ocupă

1963 avem în-

PE TEME ACTUALE

și lemn de foc 
rezultatele obți 

prima de 
încă nesa 
sub posi 

noastre

doar 40 la sută din cânți- 
contractată pe trimestrul I 
la lemn de construcții ru- 

39 la sută, iar la lemn de

prelucrare} sortarea 
a lobdelor apte pen- 
de fag din stocurile 
foc verde în parche-

Lima la ting a gMseloi Іеша» 
ttale «Mi ■ 

tolKlinl I. f. №№!
In vederea recuperării restanțe- 

lor șl realizării Integrale a sard 
nilor de export, pe trimestrul I 
1963 este necesar ca întregul nos
tru colectiv să se axeze pe reali
zarea măsurilor tehnico-oțgarrizato- 
rice adecvate: introducerea în lu
cru a cît mai mulți cojitori ma
nuali de celuloză, în așa fel ca 
la fiecare rampă din pădure să 
existe cel puțin 2—3 cojitori ma
nuali (sectoarele Lonea și Lupeni 

au înregistrat 
mari deficiențe în 
această direcție); 
organizarea lu
crului în trei 
schimburi la coji-

toarele mecanice din depozitele 
finale Petroșani — gara mică și 
Lupeni; aprovizionarea susținută 
cu material lemnos corespunzător 
a cojitorului din depozitul final 
Lupeni care nu lucrează la în
treaga lui capacitate din lipsa de 
material de 
la maximum 
tru celuloza 
de lemn de
tele Dealul BaBIi (sect. Lupeni) șt 
Maleia (sect. Roșia) precum șî în 
depozitele finale Petroșani, Vul
can și Lupeni; mărirea ritmului 
de producție la sortimentul lemn 
de construcții1 rurale (în special la 

.......................................- î Cîînpu . ldi •- u’.>
sînî multiple. Timpul neprielnic ne instruite, dotate cu «Hlaje 
zăpezile mari și gerurile excesive 
din primele două luni ale anului 
aii constituit 
trecut pentru 
dtn parchetele 
tăti au fost 
auto , și pe C. 
toată vina pe condițiile grele de 
lucru din parchete în lunile de iar 
nă, ar constitui desigur o : gre- 
șeală. Nepregătirea temeinică pen 
tru iarnă, introducerea ’ cu întîr- 
ziere în unele parchete a munci
torilor, deficientele organizatorice 
de la cîteva sectoare au influențat 
negativ planiil de producție din . 
primele două Tuni ale anului. Rea 
lizări slabe pe linia obținerii soi 
timentelor pentru export au înre 
gistrat sectorul Lonea (celuloză de 
fag și lemn de foc) sectorul Roșia 
(construcții rurale) si sectorul Lu 
peni (celuloză de fag și lemn de 
foc).

e piedică greu de 
âftnicitorii forestieri 
de exploatare. Greu- 
și în transporturile 

I.F.F., Insă a arunca

secționat.,. în vederea
- • . . r . ”

pregăHrti lemnului de 
rurale în depozitele , -

сшп mâiștrii șî șefii

canice de 
sortării si 
construcții 
finale.

De felul
de sectoare vor traduce în viață 
aceste măsuri și vor organiza bri
găzile de muncitori în desfășura
rea procesului de producție, de
pind rezultatele ce se vor obține 
la finele trimestrului, I pe linia 
realizării produselor destinate ex
portului. Trebuie să ținem seama 
că realizarea sarcinilor de livrare 
pentru export este o datorie de 
onoare pentru fiecare muncitor din 
economia forestieră, datorie ' pe 
care o au și muncitorii întreprin
derii noastre. Sarcinile de export 
pot

de
axa

s-a

de înlocuire

tuși, la scurtă vreme 
la începerea lucrului, 
a iost înlocuită iară ca 
scăderea titmului de ex
tracție a căi bunelul să se 
Iacă simțită. Cum
reușit acest lucru ? Sim
plu. Brigada a folosit o 
metodă nouă 
a capului de acționare
a crajerului. Lăcătușii au 
scos frumușel părțile la
terale ale crațerului, au 
montat axa in afara 
lui, apoi au moitat to
tul deodată :a Юс.

Iarna 
zăpadă 
greutăți 
ales la
nelui în vagoanele G.F.R. 
Apoi, în luna martie, mi
nerii au dat atîta cărbu
ne cum n-a mai prea ie
șit „ia ziuă" de la redes
chiderea 
di de 
loan și 
st răduit 
Pa de
transportată .a timp spre

cu ger, viscol și 
ie-a adus muite 
separatorilor mai 
încărcarea căibu-

minei, Mecani- 
ocomotiva Arcz 
Imre Petru s-au 
insă ca produc- 
cărbune să fie
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este faptul 
ora actuală 
cele 4 sec- 
productive

sec-
ur- și trebuie să fie realizate.

SÎRBU MIRCEA 
inginer șef I. ‘FA Petroșani

care s-a străduit

Lupeni, iar vagoanele să 
nu intre in ocație. Bine
înțeles că au iost ajutați 
și de iochiști, de Velea 
Marin
să întrețină rinh e in bu
ne condițiuni, de toți cei
lalți muncitori ai separa
ției. Deși puțini ia număr, 
cu toate greutățile întim- 
pinate se poate spur.e că 
separatorii au iost la 
înălțime.

D. CRIȘAN
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E plăcut ca in zilele de vacanță să freci pe la biblioteca școlii și să împrumuți o 
carte care te pasionează. La biblioteca școlii nr.' 1 din Petrila elevii sînt serviți cu 
multă plăcere de tovarășa profesoară Victoria Bretoiu. care împreună cu profesoara Da
niel Lucia au reușit să atragă la bibliotecă majoritatea elevilor școlii. -

IN CLIȘEU: Profesoara Victoria Bretoiu distribuind școlarilor cărți
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Exemple semnificative
in primșje două luni di» acest 

an, sectorul d© Investiții da l* 
mina Aninoasa nu s-a achitat In 
întregime de sarcinile C© i-«u M- 
venit, un mare număr de brigăzi 
nu strflu realizat planul, Cauza 
Pîinsipulâ U acestei, Ștăfi d© lu
cruri a fost lipsa de materiale. 
Gerul $i zăpada au îngreunat în
cărcarea materialelor, transportarea 
lor la Іоецгііе de muncă. ИЦ 4’ 
ce, în adunarea generală din luna 
februarie. ca punct principal la or- 
dlpea de zi, utemiștii au pus Iu 
discuție contribuția tineretului din 
sector la realizarea sarcinilor de 

plan.
Urmările acestei adunări ? Ineâ 

In prima duminică după adunarea 
generală, a fost întreprinsă o ac
țiune de muncă patriotică la ln- 
căicaras de materiale și la cură
țirea galeriilor de la orizontul IX 
pentru a ușura transportul de n»a- 
tarlale. Cei 33 da tineri pârtiei- 
panti la această actions au incăr- 
cat 22 de vagonete cu balast pen
tru brigăzile de la betopări și au 
curățat 800 m. de galerie. Astfel 
de acțiuni au fost organizate și în 
duminicile următoare.

Acesta este dear un exemplu 
grăitor care concretizează Impor
tanța adunărilor generale, rolul lor 
de a fi un mijloc de educare șl 
activizare a utemiștilor. Astfel de 
exemple devin tot mal numeroase

Utemiștii din sectorul VI —■ 
transport, de pildă, au analizat 
în adunarea generală din luna te 
bruarie activitatea postului 4a 
control Cu această ocazie a fost 
reorganizat colectivul postului, s-au

----------_©------------

In discuția utemiștilor: 
Cum ne comportăm ?

In cadrul unei re- 
«ente adunări gene
rale U.T.M. din sec
torul III al minei 
Lupeni, în fața ute- 
miștllor a fost pre- 
Mutat de către lov
ing. Ișyănut loan un 
material despre pro
filul moral al tînă-

rulul zilelor noastre. 
In urma materialului 
prezentat, utemiștii 
au purtat discuții în 
legătură cu compor
tarea tinerilor din 
sector. Ei au luat în 
discuție atitudinea u- 
nor tineri care In 
muncă și Iu viată

Pentru a trezi interesul
Da o bună bucată de vreme, la 

adunările generate ala organizației 
U.T.M, ar, îl de ta mina Petrila 
participă un număr mic de ute
miști.

Care este cauzat
Răspunsul la aceasta întrebare 

l-a dat o recentă analiză făcută 
de organizație de partid asupra 
modulul în care utemiștii din sec
tor își îndeplinesc sarcinile ce le 
revin.

In primul rtnd, a reieșit faptul 
că adunările U.TM. sint pregăti
te de către biroul U.T.M. In more 
grabă, fără o analiză temeinică a 
sarcinilor care stau în fata ute- 
miști lor, a preocupărilor lor, spre 
a pune In discuția adunării gene
rale a organizației de tineret cri* 
mai actuale și importante proble 
me. Lipsa de răspundere a birou
lui organizației U.TM. fată de pre
gătirea adunărilor generale ale 
utemiștilor o oglindită si de faptul 
că înșiși tovarășii Koch Iuliu, se
cretarul organizației dz bază MM, 
si locțiitorul său, tovarășul Szabo 
Gheorghe, lipsesc clnd unul, eind 
altui de ta adunări. Prin urmare, 
acești doi tovarăși, cărora Ц e-eu 
încredințat sarcini de răspundere 
pe lini? de organizație, dau un 

stabilit măsuri menite să ridice 
activitate» «cestui» ta nivelul ce- 

rințelpr,'z,Rșzultatul î Noul colectiv 
«1 postului a întreprins deja 3 rai
duri prin sector în urma cărora au 
publicat două ediții la gazată. In 
sectorul Vin, țntr-o adunare gane> 
rală ținută racept, tinerii electro
mecanici «u discutat participai ea 
tineretului la munca culturală. De 
la adunare au trecut doar cîteva 
zile, timp suficient însă pentru ea 
numărul partlclpantllor la concur
sul „Iubiți cartea" să crească ții 
încă 12, și ca în sector să fte 
organizată o brigadă artistică d* 
agitație. De asemenea, adunările 
generale ale utemiștilor dip ssț- 
țoareje IV șt Vii sînț bine prmta- 
țite, urmate de acțiuni rodnice

E adevărat, încă nu s-a reușit 
ea toate adunările generale ala 
utemiștilor să fie bin© pragălHe 
pentru a avea o mare eficacitate. 
Aceasta se datorește lipsei da in
teres pentru pregătirea temeinică 
a upora dintre adunări, faptului că 
în aceste adunări nu slot discu
tat» problemele cele mai arzătoa
re pentru finer șt, pentru organiza
ția U.T.M- a e “clorului.

Pe viitor, generalized experien
ța bună dobîpdită, trebuie acordai 
organizațiilor de bază un aseme
nea ajutor Incit adunările generale 
șă devină, în toațe organizațiile 
U.T.M. un mijloc important de ©■ 
ducare și activizare a utemiștilor, 
de îmbunătățire a participării tu
turor tinerilor ta îndeplinirea sar
cinilor mereu sporite ce stau In 
făța colectivului minei.

dovedesc încă apu
cături străine de ca
litatea de utemlst. 
Au fost eriticati, In
tre alții, tinerii Co
rei loan, Atanwta 
Marin și Mută loan 
aere au absente ne
motivate de ta lucru.

exemplu negativ în fața celorlalți 
utemiști.

Fără să fie pregătite cu toată 
grija, adunările U.T.M. nu trezesc 
interesul utemiștilor din această 
organizație de bază. Utemiștii si 
ceilalți tineri din sector așteaptă 
ca organizația de bază să inițieze 
acțiuni în timpul liber. A venit 
primăvara «i acțiunile de muncă 
patriotică pentru înfrumusețarea in
cintei minei, pentru mai buna gos
podărire a localității, pentru spri
jinirea constructorilor de pe «an
tler și string area flerului vechi slnț 
la ordinea zilei. Tinerii sint dor- 
nici să participe la excursii, ta 
activitatea cultural-artiatică. Unde 
dacă nu In adunările generale ale 
utemiștilor trebui* discutate si pu
se Ia punct aceste probleme?

Si cita alte aspecte ale activi
tății ntamistllor nu stat de discu
tat! In cele două cercuri ale ta- 
vătămlutului politic U.T.M. Inftln- 
tete pe Ungă această organizație 
de bază, ședințele se țin cu o par
ticipare slabă. Tovarășul Velea, 
prapegaodwtu I cercului de studiere 
a Statutului U.T.M., în care stnt 
încadrați 30 tineri, uu-și fose da 
torta, nu vine bine pregătit, nu s» 

ț Adunările generale U.T.M. « I 
ș constituie o adevărată școală de • 
» educare comunistă a tineretului. І
♦ un mijloc valoros de mobilizare *
* a lui la înfăptuirea sarcinilor •
* puse de partid. j
j in cel© mal multe organizații j 
I U.T.M. din Valea Jiului, datori- • 
I tă îndrumării organizațiilor de ♦ 
» partid, se asigură adunărilor ge- * 
I neraie un conținut bogat. Adu- ‘ 
: nările generale se țin cu mai $ 
- multă regularitate iar in dezba- « 
ț te rea lor se pun probleme strîns i 
» legate de munca, viața și sarci- * 
f nile tineretului. $
’ Dar, un neajuns care face ca J 
? In unele organizații adunările * 
> U.T.M. să nu He la înălțimea * 
ș rolului lor este faptul că adu- î 
r nările U.T.M. sint pregătite In • 
ș pripă și nu se pun in discuția t 
? lor cele mai arzătoare probleme ■
* ale activității tinerilor. Aceste 1 
, adunări sint aminate, ori sint *
* neatractive. Asemenea adunări *
* au loc In organizațiile U.T.M. de ș 
? Ia I.C.M.M. și șantierul de pro- * 
’ fabricate din Petroșani, sectarul *• 
j I A al minei Lupeni și altele, j 
ț Este necesar deci ca organiza- j
♦ țiile U.T.M. să se bucure de mal ș
♦ mult sprijin din partea comite- *
♦ telor U.T.M- pentru a organiza * 
f adunări generale care să cores- t 
j, pundă intrutoțul rolului lor de ; 
t școală a educației comunist© a 4
• tineretului. *

In curfnd, în organizația 
U.T.M. din secția turnătorie de 
la U.R.U.M.P. va avea loc о я- 
dunăre generală. Pentru a-i a-

■ ■‘■■Г ітГ»ХіпиТіп^^Яі^шіпхУ дГ ij~ j~i jîajTiijT uî? 

utemiștilor 
străduiește să conducă cu compe
tentă discuțiile. Oare n-ar con
tribui la îmbunătățirea desfășură
rii învățămintului politic analizarea 
In * adunarea generală a modulul 
cum propagandiștii își fac dato
ria, sau a atitudinii tinerilor Bu- 
dea Vasile, Kolonas Martin, Pinten 
Viorica, Domnișoru Pavel, Ciocan 
Radu, Mereu Emilia și a altora 
care lipsesc deseori de la învătă- 
mtnt, sau clnd vin, fac doar act 
de prezență, fără să învețe?

Tovarășul Tănăsele Victor,, secre
tarul organizației de partid din 
sector a arătat că această situație 
trebuie remediată începînd cu îm
bunătățirea muncii biroului U.T.M., 
a secretarului și locțiitorului său 
Biroul organizației de bază U.TM. 
trebuie să desfășoare o muncă co 
lectivă. Msmbrii și candidați! de 
partid tineri au obligația de a fi 
In fruntea acțiunilor întreprinse pe 
lini© de U.T.M., de a dovedi com
bativitate față de lipsuri, de a nu 
îngădui lipsa de răspundere.

Trebuie pus accentul pe pregă
tirea ' adunărilor generale ale or 
ganizattai U.T.M., prin organizarea 
de acțiuni care să-i atragă atît 
pe utemtști, cit și pe ceilalți ti
neri. Aceasta va contribui la în
tărirea muncii politico-educativă în 
rîndui tinerilor din sector.

Clnd se neglijează rolul educativ 
al adunărilor

Este îndeobște cunoscut că reu
șita unei adunări ■ generale, efica
citatea ei este determinată de a- 
teptia cu car© esta pregătită, de 
alegerea judicioasă a problemelor 
care urmează să fie puse în dis
cuția utamiștilor. Această grijă 
pentru pregătirea adunărilor gene
rale trebui© să fie reflectată iu 
ptanurde de muncă 91© birourilor 
organizațiilor U.T-M. Răsfoind do
sarul eu planurile de muncă lu
nare ale organizațiilor U.T.M. de 
la termocentrala Paroșeni te sur

prinde lipsa de atenție pe care bi
rourile U.T.M. o manifestă fată de 
organizarea adunărilor generale,

Tată cîteva spicuiri din planu
rile de muncă referitoare la adu
nările generale; „Pînă la data de 
15 martie se va ține adunarea ge
nerală U.T.M.", șe menționează în 
planurile de muncă pe luna mar
tie ale organizațiilor U.T.M. nr. 5 
și 8, Sint Șl planuri de muncă, 
cum este de pildă cel al organi
zației U.Ț.M. din secția 207, care 
doar printr-o referire vagă aduce 
aminte de adunările U.T.M. t „Se 
vor îmbunătăți încontinuu adună
rile generale". Și atît.

sigura reușita, tov. Cioica Pe
tru, locțiitorul secretarului U.T.M. 
din secție și alțt membri ai bi
roului U.T.M. s-au adunat la co
mitetul U.T.M. pe uzină unde, 
împreună CU tov., Răcaru Cris- 
tea, secretarul comitetului, sta
bilesc măsuri pentru pregătirea 
temeinică a adunării.

Pitgiiiie minium — Haitii Irodna»
La pregătirea adunării generale 

a organizației U.T.M, din sectorul 
IV al minei Lonea au participat 
aproape 20 de utemlștî. Problema 
oare urma să fie dezbătută în a- 
dunare era deosebit de importan
tă. Se stabilise șă fie analizată 
contribuția tinerilor din sector ta 
îmbunătățirea calității producției.

Pentru ca adunarea să.și atingă 
pe deplin scopul, biroul organiza
ției de bază a luat o seamă de 
măsuri pregătitoare. Au fost con
stituite mai multe colective în 
care au fost antrenați un număr 
însemnat de tineri, Un colectiv 
condus de tov. Burcin Gheorghe, 
secretarul organizației de bază, в 
avut sarcina ca pe baza unui stu
diu temeinic în fiecare abataj cu 
ajutorul unor tehnicieni tineri, șă 
întocmească referatul care urma 
să fie prezentat adunării. Alte co
lective, din care au făcut parte 
Dobre Ilarioij, Năștea loan și аШ 
utemiști, au avut sarcina să dis
cute cu tinerii la locurile de mun
că despre importanța problemei ce 
urma să figureze pe ordinea de 
zi a adunării, spre a veni cu pro
puneri.

Prin aceste măsuri, tinerii s-au 
pregătit din timp, pe, baza anali
zării problemelor calității Droduc-

Iată deci cită lipsă de preocu
pare pentru organiituea unor a- 
dunări U.T.M, interesante eficace, 
pentru alegerea unor teme ©ere 
să reflecta preocupările tineretu
lui. Dar, poate numai’in planurile 
de muncă se neglijează adunările 
U.T.M., tar in realitate birourile 
U.T.M., comitetul U.T.M din uzi
nă acordă atenția cuvenită orga
nizării adunărilor generale. Dar 
chiar cel© arătat» de către tov. 
Bădiță Miron, secretarul comitetu
lui U.T.M,, spulberă acesta spe
ranțe.

— La noi lucrurile marg bine, 
planul se realizează la toti indi
cii, tineretul © disciplinat, își ri
dică pregătirea profesională, se
lectează fier vechi. Ce să criti
căm, ce teme să mai găsim pentru 
adunările U.T.M,?

Adevărul e că Ia T. C, Paroșani 
organizațiile U.TM nu s© preocu
pă de pregătirea ©u grijă a adu
nărilor U.T.M. De puține adunări 
u.țm își amintesc utemiștii ca- 
re ar fi prilejuit o dezbatere a- 
dîneă, vie, plină de învățăminte 
cu privire la munca și comporta
rea lor de fiecare zi,

Fără îndoială la T. C. Paroșeni 
»e pot organiza adunări U.T.M. 
Interesante, bogate în conținut. 
Faptul Că în uzină nicj jumătate 
din tineri nu au angajamente în 
întrecerea socialistă, că unii din 
ei nu-și dau silința să. însușească 
materie expusă lq cursurile de ri
dicare a calificării, că putini ute- 
mistj participă la tail© de tineret, 
organizate și ele destul de rar, că 
unii tineri își petrec timpul la 
bufetul din cartierul Paroșeni sau 
©ă în uzină activitatea culturală 
e inexistentă, că unii n-au o com
portare demnă în familie — toate 
aaestea dovedesc că se pot găsi 
teme variate și interesante pentru 
adunările U.T.M. Pentru aceasta 
însă trebuie consultați utemiștii, 
organizațiile de partid, conducerile 
secțiilor. In orice caz e necesară 
o preocupare plină de răspundere 
față de organizarea adunărilor ge
nerale U.T.M.

ției, șă ia parte la discuții. Pe 
lingă aceasta, biroul s-a îngrijit 
ca ordinea de zi a adunării să fie 
afișată cu cinci zile înainte de 
ședință atît în sector cțt și în sala 
de apel a minei. Astfel, la adu
nare au fost prezenți 63 tineri din 
cei 78 membri ai organizației, res
tul fiind motivați.

Reușita adunării U.T.M., nivelul 
înalt la care s-a desfășurat, rezul
tă și din discuțiile purtate de ti
nerii Torleczki Tîberiu, Marian loan 
și alti utemiști care au combătut 
atitudinea înapoiată a unor tineri 
din sector care neglijează alege
rea șistului. Cei care au luat cu
vinte! s-au angajat să-și spo
rească eforturile în muncă și îm
preună cu ortacii lor să trimită la 
ziuă numai cărbune de , calitate. 
Tinerii Cristea Traian, Raica Zam
fir și alții s-au angajat ca în fie
care lună să aleagă și să depozi
teze în abataj cîte 15 m. c. de 
piatră care să fie luată în primire 
de normator.

Gradul de pregătire a!‘ adunării 
generale, nivelul la care au fost 
dezbătute problemele, hotărtrile 
importante care au fost adoptate 
reflectă hotărîrea utemiștilor de a 
participa cu elan sporit la îmbu
nătățirea calității cărbunelui.
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in sectorul I ai minei Vulcan lucrează multi mineri harnici 
și pricepuți. Printre ei se numără șl Hamsa Carol și RMilă Gheor- 
ghe. Deși lucrează îp brigăzi diferite s-au fotografiat împreună. 
Da fapt și preocupările lor sînt aceleași: să extragă împreună cu 
ortacii lor, cărbune mult șl bun.

Agitatorii

<

к

pri
de 
de

Infelegînd că eficacitatea muncii 
politice de masă este cu atît mai 
mare cu cft ea cuprinde tot mai 
multi oameni ai muncii, organi
zația de partid din secția turnăto
rie a U.R.U.MP. a căutat să mă
rească continuu numărul agitato
rilor. Cei mai buni muncitori și 
tehnicieni, membrii și nemembrii de 
partid, fruntași în producție, oa
meni pregătiți din punct de veds- 
re politic și profesional, au fost 
atrași in rindul agitatorilor. In 
prezent organizația de bază dis
pune de un colectiv de aproape 
50 de agitatori.

Țirund seama de indicațiile 
IDitei din partea comitetului 
pa<ld din uzină, organizația
bază se Îngrijește ca instruirea a- 
gitatorilor să se facă în mod re
gulat, cit mal temeinic.

Intr-o vreme, biroul organiza
ției de bază și conducerea admi
nistrativă a secției au constatat 
că turnătorii Manola'-he Gheorgim 
ți Ignoși Zoltan nu executau co
rect cutiile pentru angrenajele 
transportoarelor cu raclele. La 

partea superioară a fiecărei cutii 
trebuie lăsată o gaură cu diame
tru de 40 mm. pentru introducerea 
uleiului in angrenaj. Din cauză că 
muncitorii respectivi nu introdu
ceau în formă miezul pentru 

1 formarea găurii, a fost nevoie de 
muncă suplimentară la secția me- 
egging

Biroul organizației de bază a 
convocat la fata locului o consfă
tuire operativă, unde au fost in
vitați tovarășii care au turnat cu
tiile. Aici, agitatorul Tiță Alexan
dru și olți tovarăși au arătat cau
zele executării nacorecte a cutiilor 
și au demonstrat, pe bază de cal
cule, cu cit s-a majorat prețul de 
cost al cutiilor din cauza negli
jenței celor doi turnători. La pri
mul lot de cutii din comanda res
pectivă, prețul de cost a crescut 
cu circa 1 200 lei. in același timp, 
agitatorii au venit cu propuneri 
menite să înlăture asșmanea lip
suri in procesul tehnologic.

f> In urma convorbirii, lucrurile 
s-au îndreptat. Cei doi muncitori 
ou numai că și-au remediat gre
șeala, cl totodată î$i depășesc zil
nic cu 40—50 la sută sarcinile 
producție.

Biroul organizației da bază 
în vedere ca in munca p întru
zolvarea problemelor ce se ridică 
în cursul activității curente să fie 
atrași agitatorii. Atunci cînd se 
stabilesc diferite măsuri în vede
rea îmbunătățirii procesului ten- 
noiogic, biroul și Îndeosebi tova
rășul Kriștaly Ludovic, secretarul 
organizației da bază, aduce la cu
noștința agitatoriloi aceste măsuri.

Iată, spre exemplu, curo a pro-

de

are
re-

) )
S

pregătire profesională au ară- 
că aceste defecțiuni de forma
și turnare se datorau faptului 

nu se bateau părțile de jos

— lusuîlețitorii muncii 
colectivului

cedat biroul organizației de partid 
atunci cînd a constatat că opera
țiile de pregătire și formare a ro
ților de vagonet tip Unio nu se face 
corect. Spițele roților ieșeau mai 
subțiri decît dimensiunile prevă
zute în desen. Biroul organizației 
de bază a pus această problemă 
în discuția brigăzilor respectiva. 
Tovarășii Pulvere Teodor, Seurtu 
Ghaorghe și alți agitatori cu o bu
nă 
tat 
re 
că
pentru fiecare roată în parte și 
nu șe așezau formele pentru tur
nare pe un pat drapț, Interiorul 
roții era presat, micșorindu-se ast
fel s acțiunea spițelor.

In cadrul convorbirii, muncito
rii Maghiara Gheorghe, Radi'i 
Gheorgbe și alții au luat și ei ati
tudine critică față de lipsa da gri
jă pentru calitatea producției. Rod
nice au fost și convorbirile ținute 
de agitatorii Inel Romulus, Sevs- 
rin Nicolae, Gherasim Constantin, 
Mureșon Mihai și alții care au 
vorbit muncitorilor din secție das- 
pre unefe rețete noi de ameste
curi de nisipuri și vopsele pentru 
a realize lucrări de calitate și cu 
un aspect frumos,

— Agitatorii, spunea tovarășul 
Kristaly Ludovic, sscretarul orga
nizației de bază, sînt sprijinul 
nostru de nădejde. Ori ds cîte ori 
se întîmplă ca într-o brigadă sau 
alta lucrurile să nu meargă bine, 
agitatorii sînt aceia țâre însufle- 
tasc colectivul șl combat anumite 
lipsuri. Pe viitor ne propunem să 
lărgim și mai mult colectivul de 
agitatori, iar în planurile de mun
că lunare ale organizați эі de bază 
să precizăm temele cu care vor fi 
instruiți agitatorii.

Z. ȘUȘTAC

POȘTAȘUL NEDUMERIT • ••

tot blocul B.

Tolba îi era plină de scrisori și 
ziare. In' mînă ținea două plicuri, 
adresate unui cetățean care locuia 
într-unul din blocurile noi din 
Vulcan. Pe un plic, după numele 
omului, era scris,., blocul В — Vul
can, iar pe celălalt 
dar la altă adresă 
din Vulcan !

Unde să-l caute 
pe omul acesta, 
se întreba nedu
merit poștașul ?

...Nedumerirea poștașului vulcă- 
nean este firească: prin
I.L.L. și a sfatului popular, multe 
blocuri au
fel, în Vulcan există blocul В 52 

I (adică blocul В consthilt în anul 
' 19521 apoi blocurile В 56 В 59,

NOTA

„grija"

aceiași denumire I Ast-

CUTIILE „SPECIALE”
meu
de a

Grozav li plac nepoțelului 
poveștile. Nu scapă un prilej 
mă ruga să-i spun cite o poveste. 
Deunăzi, cînd m-am apucat Să-i 
deapăn din caierul povestirilor, ca 
și-n altș dăți, mi-a zis:

— Mătușico, poveșțea care mi-o 
vej spune să fie adevărată-.

Dacă așa mi-a cerut nepoțelul, 
l-am spus povestea de mgi jgș.

— A fost o vreme și nu-i prea 
mult de atunci, cînd îrț jurul blo
curilor noi construite în cartierele 
Vlseoza II și ЦІ Lupeni, domnea 
o curățenie 
catarii ș-au 
tarile de la 
gur loc, cît 
rije în bloc, de unde apgj mași. 
Bile I.C.O. să le ducă pe rampa 

de depozitare a gunoaielor. E drept 
că ee mai găsea cîte o gospodină 
„harnică" foc care în mare gra
bă deșerta găleata ori lădița cu 
resturile ei de bucătărie în drum. 
Dar vecinii nu o iertau cu une 
cu două. Azi așa, mîine iar, pînȘ 
cînd într-o bună zi cineva a venit 
cu ideea ■ 
fiecare 
tie cu 
pentru 
najere".
si curînd la blocurile 19, 20, 21. 
21 A, 22 și la celelalte de peste 
apa Brăii, un grup de muncitori 
de la LC.O. Lupeni au descărcat 
dintr-o mașină, pentru fiecare sca
ră de bloc, cîte două cutii cu ca
pace. Locatarii își frecau 
d© bucurie. „De acum, în 
parte a orașului va domni 
desăvîrșită curățenie" •— 
ceau ei. Dar s-a întîmplat să nu 
se realizeze această prezicere, Cu
tiile care aveau menirea să găz
duiască resturile menajere pînă la 
transportarea lor la rampa de gu
noi, s-au dovedit a fi necorespun
zătoare scopului propus.

De acest lucru 
cîinil din cartier 
tru că 
la cea 
turneu

de ziceai că tțjțj lo- 
înțeles să arunce res 
bucătărie intr-un ЯІП- 
mai departe de intră»

„Bine ar fi, să avem 
scară de bloc cîțe o cu- 
capac, special amenajată 

depozitarea resturilor me- 
Ideea a fost materializată

mîinile 
această 

cea mai
Hi șl-

numai pisicile și 
se bucurau, pen- 
cutii „speciale”, 
atingere se răs-

numitele
mai mică 
și conținutul lor se revăr-

numai în Vulcan sînt 
ciudățenii, ci și în alte 
Astfel, la Lupeni exis-

В 61, blocurile D sud, D nord, 
D vest...

Dar nu 
asemenea 
localități, 
tă cîte... 3 blocuri A și В în car
tierele noi Viscoza — Braia,

Petrila la 
jn petroșani 
cartier întreg 
blocuri, cu străzi 
distincte dar fă
ră nume, a fost 

denumit.,. „Aeroport", deși aici
n-a fost niciodată un aeroport ci
doar pistă de planorism.

Tovarășii din comisia 
matizare, urbanistică și 
tură a sfatului popular 
Petroșani șă ia măsuri 
pune caDăt acestor anomalii I

de siste- 
nomencla- 
orășenesc 
pentru a

UNITATE
Magazinul alimentar ur- 46 din 

orașul Vulcan (Crividia) cunoaște 
pe sl ce trecu o afluență tot mai 
mare de cumpărători. Aprecierea 
bună de care această unitate se 
bucură din partea oamenilor muncii 
este pe deplin justificată. Maga
zinul este bine aprovizionat, loca
lul este întreținut curat, iar de
servirea cumpărătorilor . se face 
prompt șț civilizat.

Minerii «pun pe bună drappite 
că tov, Dămlă lullana, gestionara 
magazinului, împreună cu vinză- 
toareie popa Valeria, Cucu Maria 
și Ulici Aurora, sînt example în 
ce privește atitudinea față da cum
părători.

Datorită preocupării față de a- 
provizionarea cit mai bună a ma- 
geataului, colectivul unității ali
mentare nr, 46 din Vulcan reu
șește aă-și realizeze în fiecare lu
pă planul la vînzări. In cursul lu
nii februarie, de exemplu, pianul 
de vînzări a fost depășit cu 12 la 
sută, jar în cursul acestei luni 

rezultatei© vor fi si mal bune.

de povestea 
zicîndmmi că 
ca ea să fie

cutiilor ,,spa»

șa în fața ocărilor de la blocuri. 
După multe răsturnări, bișteje cu, 
tii au primit forme inimaginabile. 
Turtite de la baza mică spre cea 
mare, ele lasă impresia că ац tre
cut prin grele încercări.

Ca niciodată, nepoțelul meu ș-a 
declarat nemulțumit 
care j.am spus-o, 
nu-i vine a crede 
adevărată.

Și totuși povestea 
claie" o adevărată, Ea datează din 
primăvara anului trecut, dar plnă 
acum nu s-a găsit un gospodar al 
orașului, fie el din partea Sfatu
lui popular al orașului Lupeni, ori 
de la I.C.O., care să găsească so
luția, Сц toate acestea rezolvarea, 
este cît se poete de simplă. Ea 
ar cppste dintr-o mică modificare 
a actualelor cutii și a capacelor, 
prin care să se asigure fixarea 
capacului de cutie șl deci închi
derea completă a ei, cu ajutorul 
unei închizători,

Nu-i așa, tovarăși gospodari ai 
orașului Lupeni, că soluția e sim
plă și nu necesită cantități mari 
de materiale și manoperă, ea pu- 
tînd fi înfăptuită din mijloace lo
cale și chiar cu sprijinul locata
rilor 1

Pentru aceasta Insă e nevoie de 
simț gospodăresc.

«

MARGARhTA mica

ANUNȚ
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FRUNTAȘĂ
străduința colectivului magasinu- 

lui pentru deservirea exemplară 
a cumpărăturilor este confirmată 
și de (aptul că echipele de control 
obștesc au notat de fiecare dată 
în condica de sugestii a magoil- 
nului numai calificative bune. A- 
țșjaș lucru îl scriu și cumpărăto
rii.

V, ALBBSCU 
cprespundept

Pentru îmbunătățirea 
iluminatului portativ

intr-up timp, la mina Jiet-isnea 
încercarea lămpilor de țnjnă lăsa 
de dorit, lucru care producea 
neajunsuri în activitatea brigăzi
lor din subteran,

Nemulțumit de actuala situație 
. schimbul condus da membrul de 

partid Bzilagyi Rozalia a hgtărît 
să îmbunătățească calitatea lucru
lui la lămpărie. Ca obiective prin
cipala, muncitorii și muncitoarele 
din schimb și-au propus: verifi
carea instalațiilor din lămpărie, 
repararea și întreținerea lor în per
fectă stare de funcționare, cură
țirea și Încărcarea lămpilor după 
program, depistarea defecțiunilor, 
remedierea lor imediată și evita
rea oricărui fel de reclamații din 
partea minerilor.

Deși nu a trecut mult timp de 
la luarea acestei hotărîri, rezul
tatele sînt îmbucurătoare. Lămpile 
de mină ard mai bine, reclamațiile 
s-au redus aproape complet, iar 
schimbul condus de tovarășa 
Szilagyi Rozalia a ajuns fruntaș 
în muncă.

T. MERCA 
miner, Lonea
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vinde prin licitație

CĂRUȚE
Licitația va avea 

loc în piața Lupeni 
in ziua de 30 mar 
lie 1963



STEAGUL ROȘU

Vizita delegației militare romîae 
Ia Budapesta

în cin- 
romîne, 
armată 

forțelor

. BUDAPESTA 27 (Agerpres).
In seara zilei de 26 martie, ge

neralul colonel Lajos Czinege, mi
nistrul Apărării naționale a R. P. 
Ungare, â oferit o recepție 
stea delegației militare 
eendusă de generalul de 
Leontin Sălăjan, ministrul 
armate ale R. P. Romine.

La recepție au participat: Lajos 
Feher, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, Papp Janos, ministrul a- 
facerilor interne, generali și ofi

țeri superiori ai armatei R. P. Un
gare.

De asemenea au participat mem
bri ai Ambasadei R. P. Romîne la

Budapesta și atașați militari stră
ini acreditați în R. P. Ungară.

Cu acest prilej, generalul Colo
nel Lajos Czinege și generalul de 
armată Leontin Sălăjan au rostit 
toasturi în cinstea prieteniei din
tre popoarele romîn și unțjar și 
forțele lor armate.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească și cordială.

dintre A. F. Dobrînin 
și D. Rusk

WASHINGTON 27 (Agerpres).
La 26 martie a fost reluat la 

Washington schimbul de păreri 
sovieto-american în problemele le
gate de reglementarea pe cale paș
nică a problem зі germane. Amba- 
sadofti! U.R.S.S. în S.UA. A. F. 
Dobrtnin, s-a întîlnit cu secretarul 
de stat al S.U.A. D. Rusk.

Schimbul de păreri va continua.

In preajma Congresului 
latino-american 

de solidaritate cu Cuba
Ѳ

săli 
con- 
ma-

Se construiește cel mai mare 
magazin cu autoservire 
din Silezia superioară

VARȘOVIA. In locul vechii 
a comerțului din Katowice se 
struiește „Supersam”, cel mai
re magazin cu autoservire din Si
lezia superioară, unde cumpărăto
rii pot găsi orice, începînd cu pro
dusele alimentare și pînă la măr
furile de larg consum. „Supersam" 
urmează să fie deschis în luna iu
lie a anului curent.

MEXIC 27 (Agerpres).
„Congresul latino-american de 

solidaritate cu revoluția socialistă 
din Cuba care urmează să încea
pă la 28 martie în Brazilia, va a- 
vea o uriașă importanță" scrie 
ziarul mexican „Prensa Libre" ca
re salută convocarea congresului.

Acest congres, scrie în conti
nuare ziarul, va fi cel mai bun 
răspuns dat conferinței președin
ților America centrale care a a- 
vut loc nu de mult la San Jose. 
Participanții la această conferință 
să știe că la Congresul latino-ame
rican de solidaritate cu Cuba nu 
va fi reprezentată burghezia mo-

nopolistă din S.U.A. și nici oligar
hia țărilor din America centrală, 
ci masele cele mai largi ale po
poarelor latino-americane.

★

RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

United Press International, auto
ritățile statului brazilian Guana
bara au arestat un număr de 53 
de persoane care au sosit în acest 
stat pentru a lua parte la Con
gresul latino-american de solida
ritate cu Cuba. Persoanele ares
tate au fost întemnițate, urmînd, 
potrivit unui purtător de 
al poliției locale, să rămînă 
chisoare „cîtva timp".

In urma interzicerii 
guvernatorul statului 
cunoscutul reacționar
desfășurării Congresului la Rio de 
Janeiro, Congresul , va avea loc la 
Nîteroi. Acest oraș este capitala 
statului Rio de Janeiro (care nu 
cuprinde și orașul care poartă a- 
celași nume) și nu se află deci 
sub jurisdicția Iui Lacerda,.

cuvînt 
în în-

cătrede 
Guanabara, 

Lacerda, a

P. Mongole 
au obținut 
au dat în 
mai înainte

cetățenii Egiptului să se solidari 
zeze cu poporul Cuban.

Exprimîndu-ne solidaritatea
Cuba, se menționează în declara

ți?, nu numai că sprijinim dreptul 
fiecărui popor, de a urma 
aleasă de el, ci și apărăm

cu

Ședința Comitetului special O.N.U 
pentru aplicarea Declarației cu privire 

la acordarea independenței țârilor 
și popoarelor coloniale

NEW YORK 27 (Agerpres).
In ședința din 26 martie a Co

mitetului special O.N.U. pentru a- 
plicarea Declarației Adunării Ge
nerale cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale, președintele partidului 
Uniunea poporului african — Zim
babwe (Zapu) din Rhodesia de sud, 
’J. Nkomo, a răspuns la o serie de 
întrebări puse de membrii Comi
tetului.

El a caracterizat unele aspecte 
ale administrației rasiștilor albi în 
Rhodesia de sud, creată după mo
delul regimului lui Verwoerd din 
Republica Sud-Afrieană. După 
a declarat Nkomo, coloniștii 
„sînt înarmați pînă în dinți, 
tru a înăbuși orice năzuință 
frieanilor spre 
Aproape toate 
ciare și fermele 
r ile coloniștilor

Nkomo a cerut O.N.U. să

cum 
albi 

pen- 
a a-

autodeterminare". 
proprietățile 
se află în 

albi.

fun- 
mîi-

folo-

©

sească toate mijloacele de care 
dispune această organizație inter
națională spre a rezolva problema 
Rhodesiei de sud.

N. T. Fedorenko, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la O.N.U. a 
subliniat că este necesar să se a- 
tragă atenția sesiunii din mai a 
Adunării Generale asupra „carac
terului tot mai amenințător" al si
tuației din Rhodesia de sud.

Reprezentantul R. P. Bulgaria, 
D. Stamboliev, a subliniat că pînă 
în prezent Anglia ignorează hotă- 
rîrile Adunării Generale cu privi
re Ia restabilirea drepturilor popu
lației băștinașe din Rhodesia de 
sud, la acordarea amnistiei și la 
eliberarea tuturor deținuților po
litici.

Delegatul Tanganicăi a propus 
să fie declarată nulă constituția 
din 1961 și să se elaboreze o nouă 
constituție, care să asigure drep
tul electoral universal.

'fi

ULAN BATOR. După cum anun
ță Monțame, constructorii noului 
centru industrial al R.
— orașul Darhan — 
prima mare victorie : 
funcțiune cu doi ani
de termen linia de înaltă tensiune 
care leagă termocentrala electrică 
Darhan cu zăcămîntul carbonifer 
Șaringol.

CANBERRA. La 27 martie au 
declarat grevă 3 000 de muncitori 
din portul Syndey. Ca urmare a 
grevei a fost 
tea pe 50 de 
cheiurile celui 
Australia.

calea 
pacea.

anun-

întreruptă aetivita- 
vase 
mai

ancorate 
mare port

la 
din

MADRID. Agenția Reuter 
tă că la 26 martie tribunalul mi
litar din Madrid a condamnat 
șase antifranehiști ■ la închisoare pe 
diferite termene între 5 și 18 ani. 
Cei șase 
damnați 
beliune 
ilegală".

Acesta este al 
care a avut loc 
Madrid. Cu cîteva ore mai tîrziu, 
așa-numitul „consiliu militar" a 
început procesul împotriva a patru 
patrioți spanioli acuzați de ase
menea de „rebeliune armată".

antifranchiști au fost cod- 
în baza acuzației de „re- 
armată" și „propagandă

CAIR0. 
Partizanilor 
publicității

NaționalConsiliul
Păcii din R.A.U. a 

o declarație în care se 
arată că sprijină pe deplin Con
gresul latino-american de solidari
tate cu Cuba și a ehemat pe toți

al 
dat

doilea proces 
la 26 martie la

LONDRA 27 (Agerpres).
La 26 martie, Edward Heath, 

lordul Sigiliului Privat, a anunțat 
în Camera Comunelor cuprinsul 
propunerilor prezentate de lordul 
Home, ministrul afacerilor exter
ne al Angliei, la ședința de la 
Paris a Consiliului permanent al 
N.A.T.O. Planul de constituire a 
forțelor nucleare N.A.T.O., preco
nizat de ministrul englez al afa
cerilor externe, prevede două eta-

Presa engleză despre marea demonstrație 
a șomerilor londonezi

LONDRA 27 (Agerpres).
Marea demonstrație a șomerilor 

care a avut loc în după-amiaza 
zilei de 26 martie în fața Parla
mentului din Londra și ciocnirea 
dintre demonstranți și poliție sînt 
comentate pe larg de ziarele bri 
tanice de miercuri dimineața. In 
titluri mari, ziarele atrag atenția 
asupra faptului că manifestația șo
merilor s-a transformat într-un a- 
devărat asediu al Parlamentului

Pentru e comandă grasă...
La Washington a izbucnit una 

din cele mai formidabile contro
verse care pun în joc toata riva
litățile, pe cît de tenace, pe atît 
de feroce", scrie ziarul francez 
„Le Figaro". Și nu e de Ioc de mi
rare că se dezlănțuie patimile 
atunci cînd este vorba de a pu
ne mîna pe o parte din cele 60 
miliarde de dolari destinate chel
tuielilor da înarmare. De trei săp- 
tămîni, într-unul din subcomite
tele Congresului S.U.A, se desfă
șoară o anchetă 
adjudecarea unei 
militare societății 
namics". In cursul
tsază agențiile occidentale de 
să, ministrul de Război Mc 
marra și-a putut cu greu stăpîni 
enervarea, un senator a leșinat, 
iar alte două persoane suspusî 
au avut crize de nervi. „Interesele 
care se înfruntă în această lup
tă sînt mari 
revista „Us 
Report".

Contractul
construcția a 1 700 de avioane de 
vînătoare supersonice de tip „Tfx" 
în valoare totală de 7 miliarde 
dolari. „Us News and Worald Re
port" subliniază că aceasta este 
una din cele mai mari comenzi

militare de la sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial.

La început au luptat pentru a 
obțin 3 această comandă o duzină 
de companii industriale din ramura 
aviației. Dar după o acerbă con
curență au rămas în luptă numai 
două concerne: „Boeing" și „Ge
neral Dynamics". „Fiecare dintre 
ele, scrie revista, a cheltuit mili-

cu privire la 
mari comenzi 
„General 
anchetei,

NOTA EXTERNA
Dy- 

rela- 
pre- 
Na-

și puternice" remarcă 
News and Worald

încheiat se referă la

oane de dolari pentru executarea 
proiectelor și prezentarea unor 
propuneri Pentagonului. Pînă la 
urmă însă a cîștigat „General Dy
namics". Acasta este cel mai mare 
concern de armament din Statele 
Unite, strîns legat de Rockefeller, 
Morgan și grupurile financiare din 
Chicago. Este cunoscut faptul că 
ministrul de război Mc Namarra, 
înainte de a prelua această fun
cție în guvern, 
le companiei de automobile „Ford", 
care se află în alianță 
Rockefeller. Se știe, de 
că adjunctul lui Mc 
Gilpatric, este asociat 
de asistență judiciară 
Swaine and Moore",

a fost președinte- 
f 

cu grupul 
asemendu, 
Namarra, 
al firmei 
„Cravath, 

care se

ocupă de afacerile judiciare ale 
grupului' Rockefeller.
Pînă la urmă comanda a fost a- 
caparată de „General Dynamics".

Intîmplarea face ca senatorul 
Henry Jackson din Washington, 
cunoscut sub denumirea de „se
natorul de Boeing" și alți con- 
gresmani legați de compania Boe
ing să facă parte dintr-o comisie 
a Congresului care se ocupă da 
problemele legate de comenzile 
militare. Ei au declarat că Minis
terul de Război a dat dovadă -de 
„favoritism" predînd comanda soci
etății „General Dynamics". La 
propunerea lor a fost constituit 
un subcomitet al senatului care 
a început ancheta acestui caz, pri
lejuind scenele amintite mai sus. 
Oficialități ale Pentagonului s-au 
plîns în particular că senatorii 
folosesc „metode ale Gestapo-ului".

Ce va obține societatea „Boeing" 
din acest scandal nu se știe. Se 
vor găsi firește comsnzi grase și 
pentru ea. Cert este însă că con
tribuabilul american, din buzunarul 
căruia se scurg miliarde de dolari 
ale bugetului militar, are prilejul 
odată în plus ' de a arunca o 
ргіѵіте în culisele luptei pentru 
profituri cît mai mari de pe urma 
cursei înarmărilor și isteriei răz
boinice.

și a exprimat nemulțumirea cer
curilor largi ale populației față de 
politica dusă de partidul conser
vator. „Parlamentul a fost supus 
unui adevărat asediu", scrie ziarul 
„Daily Mail", iar un alt Ziar con
servator, „Daily Telegraph" con
stată cu neliniște că manifestația 
antiguvernamentală a șomerilor 
s-a transformat în adevărate lupte 
cu polițiștii. „O revărsare de oa
meni furioși au asediat parlamen
tul", scrie „Daily Herald". „Daily 
Worker" subliniază că manifesta
ția din Londra a șomerilor expri
mă puternicul protest popular îm
potriva politicii antidemocratice a 
guvernului. După cum au anunțat 
ziarele, șomajul a atins în Anglia 
și In Irlanda de nord cifra de 
935 000 de persoane, ceea' ce re
prezintă un record pentru ultimii 
'16 ani.

pe. Prima etapă Anglia trebuie să 
pună la dispoziția blocului nord- 
atlantic, pentru constituirea for
țelor multinaționale, forțele nucle
are dî care dispune de pe acum 
adică bombardierele de tip „У". 
Lordul Sigiliului Privat a afirmat 
că înfăptuirea acestei părți a pro
gramului nu va impune Angliei 
cheltuieli suplimentare.

Totuși după яив a reieșit din 
declarația lordului Sigiliului Pri
vat, intenția guvernului de a duce 
și pe viitor o contribuție la 
N.A.T.O. va costa scump milioane 
de englezi. Heath a arătat printre 
altele că Anglia intențldî^ză 
„să încadreze" în forțele multma- 
ționale ala blocului nord-atlantic 
submarinele înzestrate cu rachete 
„Polaris" îndată ce ele vor fi ga
ta.

Lordul Sigiliului Privat 
vag și circumspect despre 
două etapă de constituire 
lor nucleare ale N.A.T.O. 
nunrita bază multilaterală,
după cum se ști», constituie 
propunere americană. Heath 
spus că ministrul Afacerilor 
terna al Angliei a aprobat în
nii mari această idee, dar a sub
liniat că întregul plan necesită o 
examinare minuțioasă sub toată 
aspectele.

Planurile de întărire a N.A.T.C 
și a pozițiilor sale în acest bloc 
întocmite dî guvern au fost se 
rios criticate de mai mulți depc 
tați, reprez3ntînd atît opoziția cî 
și partidul de guvernămînt.

a vorbit 
cea de-a 
a forțe- 
рэ așa- 
ceea ce, 

o 
a 

ex-
li-

PROGRAM DE RADIO
29 martie

N. RATES

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. RepubMeii nr. 56 Tel. interurban 322, automat 26Ѳ.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Concert de dimineață,
9.30 Fragmente din opera „Mirea
sa vîndută" de Bedrich Smetana,
10.30 Muzică de estradă, 11,28 
Scene din operete, 12,00 Cîntă co
rul Palatului culturii din Ploiești.
13.10 Melodii nemuritoare, 14,00 
Concert de prînz, 15,00 Muzică din 
operete, 15,20 Muzică ușoară ro- 
mînească, 16,15 Vorbește Moscova I
17.10 Cintă orchestra de mandoli
ne a Poștei Centrale, 18,00 Uni
versitatea tehnică radio, 18,30 Lec
ția de limba engleză, 18,40 Muzică
ușoară, 20,15 Piese corale cerute 

de ascultători, 20,40 Muzică ușoară 
de compozitori sovietici, 21,30 
Cîntece și jocuri populare romî- 
nești. PROGRAMUL II. 12,45 Me
lodii populare romînești și ale mi
norităților naționale, 13,15 Limba 
noastră.»Vorbește acad. prof. Al. 

Graur (reluare), 13,25 Soliști rominl

de operă, 14,30 Formații de m' 
zică de estradă, 15,35 Actualitati 
în țările socialiste, 16,10 Soliști r 
mini de muzică ușoară, 18,05 M 
zică simfonică cerută de ascult 
tori, 19,00 Muzică de dans 
compozitori cubanezi — noi ini 
gistrări, 19,30 Teatru la microfo 
„Fiul președintelui". Adaptare 1 
diofonică după piesa Evei Cur 
21,45 Muzică de estradă, 22 
Muzică populară romînească.

CINEMATOGRAFE
29 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRi 
Căzută din lună; AL. SAHIA: 
cioara; PETRILA: Ultima repri 
ANINOASA : Cocoșul sperie mc 
tea. completare Știintă și tel’.— 
LUPENI • Șoferii iadului; fi 
CÂNI : Piticul vrăjitor.

Tiparul s „6 August" Petrol
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