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Succese ale minerilor

Productivitate sporită
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Pe urmele unei hotăriri 
a organizației de bază

Creșterea producției de 
cărbune pe baza randa
mentului și îmbunătățirea 
calității sînt obiectivele 
principale ale minerilor 
Loneni aflați în întrecere.

La sectorul II al minei, 
brigăzile conduse de mi
nerii Crețu Gheorghe, Ne- 
delcu Nicolae și Gîrstoiu 
loan, lucrînd cu avînt spo
rit, au făcut să crească 
randamentul și astfel au

obținut frumoase depășiri 
de plan. De exemplu, bri
gada condusă de Crețu 
Gheorghe a dat în 12 zile 
lucrătoare un plus de 149 
tone cărbune. Randamentul 
cu care a lucrat această 
brigadă întrece cu 1,55 
tone pe cel planificat. 
Celelalte două brigăzi. Ia 
rîndul lor, au lucrat cu 
randament sporit cu 0,96 
tone și, respectiv, 0,72 to
ne pe post.
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Rezultate îmbucurătoare
A-Comunistul Cozma 

lexandru conduce o briga
dă de investiții la Cimpa 
II. De la începutul aces
tei luni, brigada pe care 
o conduce a obținut re
zultate de seamă. Lu- 
crîna la adîncirea puțului 
auxiliar Lonea II —o lu-

qrare cuprinsă în planul 
de dezvoltare a minei — 
a realizat o avansare de 
1,50 m pe zi. Acest fru
mos rezultat se datorește 
entuziasmului cu care 
muncește brigada, în frun
te cu șeful ei.
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Au prelungit
de

viața lămpilor 
mină

Tînărul mozaicar Kovăcs Carol, de- pe șantierul 
fabricii de produse lactate, face parie din b; [ada 
condusă de Szilăgyi Iosif. El execută borduri mo- 
zaicale pentru drumurile din incinta viitoarei fabrici 
de produse lactate.

IN CLIȘEU: Mozaicarul Kovăcs Carol- în timpul 
lucrului.

Numele 
Nagy Eugen, 
păriei de 
curînd a 
rândurile 
ploatării

N-a- trecut

tovarășului de idovație. 
șeful lăm- 

la Cimpa II, de 
fost înscris în 
inovatorilor ex- 
miniere Lonea.

nici o lună
de la realizarea inovației 
menite să prelungească 
viața bateriilor de la lăm
pile alcaline, utilizate în 
mină, cînd Nagy Eugen a 
depus o nouă propunere

Și această 
inovație contribuie la pre
lungirea vieții lămpilOir 
alcaline. Ea constă în în
locuirea zăvoarelor de în
chidere defecte de la lăm
pile cu cîrlig cu lacăte 
de lămpi degradate tip 
Wolf.

La această inovație și-a 
adus contribuția ,sa și lă
cătușul Navradi) Victor, 
un alt inovator cunoscut 
la mina Lonea.

Pitită între dea
luri, Dîlja Mare — 
veche așezare mi
nieră — cunoaște ■

Organizația de partid din secto
rul IV al minei Petrila caută să 
organizeze in modul cel mai chib
zuit și să înfăptuiască operativ și 
cu perseverență controlul asupra 
felului cum prind viață hotărîrile 
adoptate în adunările generale. Iată 
cum a organizat și controlat biroul 
organizației de bază îndeplinirea 
hotărîrii adunării organizației de 
partid din luna noiembrie 1962, re
feritoare la scoaterea sectorului de 
sub plan și îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de producție pe anul 1963. 
De menționat este faptul că în 
acea perioadă, datorită unor con
diții obiective ca: temperatură ri
dicată Ia anumite locuri de mun
că, infiltrații de apă, funcționarea 
defectuoasă a sistemului de aeraj, 
minerii sectorului erau sub plan cu 
6871 tone de cărbune. Deși aces
tea au fost cauze obiective, comu
niștii sectorului 
Cină să ia toate 
redresa sectorul

, rării îndeplinirii
Hotărîrea organizației de partid 

prevedea o serie de sarcini care 
reveneau cadrelor din conducerea 
sectorului, comitetului de secție 
sindicală și comitetului U.T.M. din 
sector, precum și o serie de măsuri 
privind munca politică de masă. 
Potrivit hotărîrii era necesară re
organizarea brigăzilor rămase în 
urmă, întărirea acestora cu mem
bri și candidați de partid, eșalona
rea pușcării fronturilor de lucru, 
îmbunătățirea aprovizionării cu 
material lemnos a brigăzilor de la 
locurile de muncă mai îndepărtate 
din sector, iar comitetul de secție 
trebuia 
brigadă 
pe bază 
Totodată 
vederea
gitatorilor, a, gazetei de perete, în 
așa fel incit să .vină mai mult în 
sprijinul luptei pentru creșterea 
producției de cărbune.

organi-

Bartha 
care în 
plan și 
organi -

și-au pus ca sar- 
măsurile pentru a 
în vederea asigu- 
planului.

să urmărească ca fiecare 
din sector să se „întreacă 
de angajamente concrete, 
erau prevăzute acțiuni în 
îmbunătățirii activității a-

la cîteva zile după adoptarea 
hotărîrii, membrii biroului au luat 
legătura cu organele și persoanele, 
în competența cărora intră, rezol
varea diferitelor prevederi ale el,1 
ajutîndu-le in înfăptuirea măsuri-' 
lor elaborate. De exemplu, tovară-' 
șui Dima Mișu, secretarul
zației de bază, a convocat o șe-^ 
dință cu organizatorii grupelor de 
partid pe care i-a instruit asupra 
sarcinilor ce le revin pentru tra-' 
ducerea în viață a hotărîrii adop
tate și le-a recomandat să-și în
drepte mai mult atenția spre acti
vitatea brigăzilor din abatajele nr. 
15 vest, 26 și 27 vest care trăgeau 
în urmăi realizările sectorului. El 
a mai stat de vorbă cu minerii din 
brigăzile conduse de ,tov. 
Francisc și Kardoș Gavrilă 
acea vreme erau și. ei sub 
pe care i-a îndrumat să-și
zeze în așa fel lucrul incit să ex
tragă cîte două cîmpurl în fiecare 
schimb. Totodată tovarășul Dima a 
ținut să informeze agitatorii asu
pra hotăririi adunării generale. La 
recomandarea biroului, agitatorii 
organizației de bază au ținut a- 
proape 40 de convorbiri operative 
la locurile de muncă unde au adus 
la cunoștința muncitorilor sarcinile 
ce le revin din hotărîrea adoptată. 
Mulți dintre agitatorii din sector 
au fost inițiatorii unor acțiuni pen
tru îmbunătățirea procesului de 
producție. De exemplu, agitatorul 
Bodenlos Ioan a venit cu propune
rea ca prima dată să fie - aprovi
zionate cu lemn de mină- și vago- 
nete goale brigăzile ce - lucrează la 
locurile de ' muncă mai îndepărtate, 
iar prelungirile, scurtările de -cra
tere, precum și montarea - conduc
telor de aeraj și aer comprimat să 

facă între două schimburi pen-

(Continuare ■ în- pag.- 3-a)

Z. ȘUȘTAC

s-a angajat 
acestei luni 
în valoare Tovarășii Dudui Nicolae și Pjekny Alfred sint maiștri mineri la 

sectorul de investiții al minei Vulcan. Intr-una din zile, cei doi au 
fost surprinși la ieșirea din șut, într-o discuție animată despre lu
crările de betonări și înaintări ale brigăzilor de care răspund.

Zilele trecute a avut loc consfătuirea de pro
ducție a muncitorilor din sectorul VIII electromeca
nic de la nuna Antatmsa.--Dt^a“-cr-anaft8ă~amantti!f- 
țită asupra felului cum s-a achitat acest colectiv 
de sarcinile ce i-au stat în față pe luna martie, mun
citorii sectorului, în frunte cu comuniștii, și-au 
noi angajamente pentru a întîmpina cu 
de 1 Mai.

Atît muncitorii secției mecanice, cît 
secțiile electrică, funicular și lămpărie, 
jat să-și sporească eforturile pentru a întreține uti
lajele în perfectă stare de funcționare și pentru a 

executa reparații de cea mai bună 
calitate. De asemenea, prin folosi
rea judicioasă a materialelor și prin 
recondiționarea diferitelor piese, 
lectivul sectorului 
piuă la sfîrșitul 
realizeze economii 
38 000 lei.

cinste
lUat 
ziua

s-au anga-
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BRIGADA CELOR 32

Printre evidențiat,ii Depouiui C.r.R. Peiroșani se numără și meca
nicul Maci Pavel și fochistul său Griober luliu. in fiecare lună' cei 
doi tovarăși reușesc să economisească 
convențional.

IN CLIȘEU : Mecanicul Maci Pavel 
inte de plecarea la drum cu Derso tulul

între 5—20 tone combustibil
♦ 
♦

și fochistul Griober luliu îna- 
2353 în direcția Simeria.

de citva timp o animație deosebi- 
•ti

Oamenii au venit aici să. schim
be iața vechii așezări. In această 
oarte a bazinului doarme de multi 
ani somn-adine o rezervă'impor
tantă din cel mai bun cărbune.

Pe dealurile acestea dintre Pe
troșani și Dilja Mare lucrează la 
construcția unui drum o brigada 
puțin cunoscută. Una din multele 
brigăzi ale harnicilor constructori 
de la l.CM.M.- Petroșani. Despre 
ea se pot spune multe lucruri bu 
ne. La început număra numai cîți- 
va cameni. Boboc Vasile, șeful 
acestei formații de lucru, un tinăr 
zvelt, cu ochi cercetători, mai Iu 
crase pe șantiere dar ceilalți rmm 
bri ai brigăzii cîntaseră nu cu mult 
în urmă doinele noii lor vieți, un
deva pe piaiurue Olteniei. Nu 
prea aveau idee despre ceea ce 
înseamnă un șantier, despre Bu
curiile și greutățile ue Care ie 
implică munca de dici.

Cînd brigada iui Boboc a fost 
repartizată să execute ’ lucrările 
ae terasare ia drumul ce leagă 
centrul minei Dîlja cu celelalte 4 
puțuri auxiliare, oamenii, deși pu-

fini, n-au zăbovit o clipă. Și-au 
luat uneltele pe spate și a început 
lucrul pe. dealuri. Era greu. .Tim
pului oarecum prielnic pentru lu
cru la începutul lunii . februarie 
i-au urmat zile iriguroase.

Oamenii n-au Încetat însă acti
vitatea. Tirnăcopul izbea cu nă
dejde in roca tare nivelînd, ori 
taluzfnd terenul în urma buldoze 
rului. Totuși treaba înainta greoi

Intr-una din zile. Boboc își lă
să brigada în seama unui ortac 
și cobori ia birouri. Era hotărît să 
discute cu șeful de lot. 
trebuia întărită.

— Tovarășe maistru — 
sa el șefului — ar trebui 
rim brigada. Mai dați-ne
Situația cere să creăm in cadrul 
brigăzii echipe de specialiști, șt 
astfel oamenii să știe precis ce 
au de făcut. Așa și randamentul 
va crește. Maistrul Hadroch Ca

Brigada

se adre 
să întă- 
oameni.

rol 11 privi cu in
teres.

— Să ști cd ai 
dreptate și pro- 

tocrndi la timp

brigada , număra . 32

punerea vine 
i-a zis el.

A doua zi
de oameni Șeful de brigadă d-a
împărțit pe echipe, fiecare cu în
deletnicire, precisă. Cu timpul 
muncitorii ș-au specializat. Acum 
brigada e bine sudată. Nu de mult 
membrii ei au hotărît să ia cons
trucția drumului de la Dîlja Mare 
in acord global, adică să execute 
singuri toate lucrările care se 
cer. Intr-un timp procurarea ba
lastului pentru executarea stratu
lui filtrant era o adevărată pro
blemă. Utemiștii din brigadă au 
găsit insă o rezolvară- ingenioasă. 
Vor scoate balastul ■ din 
destui si corespunde și 
Și așa in sinul brigăzii 
născut o echipă : echipa 
la balast, huna trecută 
celor 32 a realizat cel mai sporit 
indice de - productivitate din în
treprindere și cele mai valoroase 
economii. Am uitat să spun: ca 
vîrstă majoritatea membrilor din 
brigadă n-a trecut de 25 de ani.

— Să nu-i lauzi ?

pîraîe. E 
scopului, 
s-u mai 
celor de 
brigada
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Principalul obiectiv 
al acfiunilor noastre patriotice

IOAN GHINEA
prim-secretar al Comitetului
orășenesc U.T.M. Petroșani

Să 
de

și 
al

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.TJ4. și-au 
stabilit Încă de la începutul aces
tui an obiective importante în ca
drul acțiunilor cu caracter patrio
tic privind înfrumusețarea locali
tăților Văii Jiului.

Printre obiectivele stabilite, un 
loc important îl ocupă amenajarea 
de pșrcuri și zone verzi, plantări 
de pomi fructiferi și ornamentali, 
întrsțineraa de drumuri și șosele, 
sprijinirea muncii pr șantierele de 
construcții, colectarea fierului ve
chi, precum ți alte acțiuni cu ca
racter patriotic menite să aducă 
import inie economii. Pentru a asi
gura îndeplinirea angajamentelor 
luate. Comitetul orășenesc U.TJVf. 
Pstroșani a repartizat fiecărei or
ganizații de bază U.T.M. obiective 
concrete to a căror înfăptuire 
tio mobilizată întreaga masă 
tinerei.

Pe ba?» obiectivelor stabilite 
a chemării Comitetului executiv
Sfatului popular orășenesc Petroșani 
privind înfrumusețareч localităților 
to cadrul lunei curățenisi, organi
zațiile U.T.M, au mobilizat un mare 
număr de tineri to acțiuni ob
ștești. Astfel, numai in ultima săp- 
tămină, numeroși tineri au parti
cipat la transportarea pietrei ne
cesare reparării unor drumuri, la 
săparea de gropi pentru plantarea 
de pomi, la amenajarea de zone 
verzi în incinta întreprinderilor și 
in cartiere, la amenajarea de baze 
sportive etc. Un număr mare de 
tineri au participat la acțiunile or
ganizate pentru demolarea unor 
clădiri vechi, la transportarea de 
materiala pe șantierele de cons
trucții. Cu contribuția tineretului 
au fost colectate și predate, de lă 
începutul anului si pînă în prezent 
paste 2 000 tone fier vechi. Printre 
organizațiile U.T.M. care s-au evi
dențiat în organizarea de acțiuni 
patriotice se numără cele de la 
UJt-UMJ., E.M. Dtija, Urina elec
trică Vulcan, Prepaiatia Petrila or- 
gmrixșțiile U.T.M. din orașul Lupani 
și multe altele care aproape zilnic 
organizează asemenea acțiuni cu 
tineretul. Mobilizați de organizațiile 
U.T.M, tinerii au participat de ase
menea la curățirea unor galerii 
pentru Îmbunătățirea transportului 
subteran, la stivuirea de materiale 
în exploatările miniere.

Mulți utemiști ca Turcu Arion, 
Dobrișan Ilie, Pitic Leon, Mesaros 
Ioana, Donose Nicolae și alții au 
prestat un mare număr de ore de

organizațiile U.T.M. să organizeze 
acțiuni de muncă voluntară în așa 
fel incit fiecare tlnăr să presteze 
lunar cel puțin 10 ore de 
patriotică.

In acest scop, organizațiile 
să dssfăsorre o 
politică d» masă 
lor. să-i convingă 
lor să contribuia

muncă

U.T.M. 
muncă 
tineri-

De asemenea, trebuie dez- 
in rîndui 
elevilor și 
păstrarea a

tinerilor. îr: 
copiilor grija 

tot ceea ca se 
înfrumusețarea

mai bune în această di- 
puteau obține și in to- 
Petrila și Vulcan dată 

orășenești U.T.M. respec
ți organizat participarea

susținută 
în cadrul 
că e de datoria 
cu elan tineresc

si inițiativă la acțiunile patrio
tice pentru Înfrumusețarea locali
tăților, 
voltat fi 
rindul 
pentru
înfăptuiește pentru 
localităților și In această direcție 
organizațiile U.T.M. din școli, ca
drele didactice trebuie să-și aducă, 
din plin contribuția.

Să mobilizăm întreaga masă de 
tineret la acțiunile patriotice pen
tru îngrijirea și crearea de noi zo
ne verzi în localitățile noastre, 
pentru amenajarea incintelor între
prinderilor, pentru înfrumusețarea 
Văii Jiului.

Clișeul nostru înfățișează unul 
din noile cartiere ale Lupenlului.
Asemenea cartiere noi au fost 
înălțate in toate localitățile Văii 
Jiului. Să înirurniisețăm aceste 
noi cartiere prin extinderea zo
nelor verzi, prin buna lor gos

podărire 1
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La repararea drumului 
din comună

Un exemplu 
care trebuie urmat

Una din cele mai importante 
construcții care se ridică în pre
zent în orașul Petroșani este casa 
de cultură. Desfășurarea lucrărilor 
de construcție pe acest șantier este 
urmărită cu atenție de numeroși 
oameni ai muncii dornici de a ve
dea viața culturală a 
bogată.

Iată însă că mulți 
înțeles necesitatea de

orașului mai

prevăzut de ore. Un 
au manifestat conta
in ce privește popu- 
adunări generale, ia

muncă patriotică, constituind astfel 
exemple pentru ceilalți tineri.

Deși în acest an s-a intensifi
cat participarea tineretului în ac
țiunile cu caracter patriotic, tre
buie să arătăm că unele organiza
ții U.T.M. manifestă încă pasivita
te în ce privește mobilizarea tine
retului Ia îndeplinirea obiectivelor 
ce le-au lost repartizate. In mod 
deosebit organizațiile U.T.M. de la 
C.C.V.J., sfatul popular, I.C.R.T.L, 
O.C.L.-uri, I.M.P. șl de pe șantiere 
nu au trecut nici pînă acum la 
organizarea unor asemenea acțiuni. 
Rezultate 
recție se 
calitățile 
birourile 
tive ar
tineretului la muncă patriotică pe 
baza unei planificări judicioase a 
organizațiilor de bază la obiecti
vele ее le aveau de îndeplinit. 
Organizațiile U.T.M. au neglijat 
constituirea de noi brigăzi de mun
că patriotică, precum și acordarea 
insignei de brigadier al muncii pa
triotice acelor tineri care au pres
tat numărul 
slab interes 
tetele U.T.M. 
larizarea in
gazetele de perete, prin stațiile de 
radioftcare a tinerilor ce s-au evi
dențiat în activitatea patriotică.

Ținînd seama de faptul că pînă 
la 1 mai a mai rămas doar o pe
rioadă scurtă de timp, organizațiile 
U.T.M. vor trebui să-și desfășoare 
in așa fel munca Incit fiecare tî- 
năr să participa la înfrumusețarea 
întreprinderilor, instituțiilor, a io- 
calităților. Trebuie intensificată 
munca la amenajarea de spatii 
verzi, plantarea de pomi fructiferi 
$i ornamentali. Ia repararea si în
treținerea străzilor. O atenție deo
sebită trebuia acordată în conti
nuare mobilizării tineretului la ac
țiuni cu caracter patriotic pe șan. 
tiereje de construcții și la colecta
rea fierului vechi.

Organizarea acțiunilor de muncă 
patriotică trebuie să constituie o 
preocupare de seamă pentru fie
care organizație U.T.M.

Toată atenția trebuie acordată în
deplinirii angajamentelor luate în 
acest sens. Din proprie inițiativă,

In comuna Aninoasa auzi ade
sea vorbindu-se despre hărnicia ti
nerilor, despre entuziasmul cu ca
re participă la acțiunile de muncă 
patriotică.

Odată cu venirea primăverii, 
unul din obiectivele acțiunilor de 
muncă patriotică stabilite de tine
rii aninoseni este înfrumusețarea 
comunei. Reamenajarea și extinde
rea spațiilor veru, repararea ®ru- 
jnuriler, plantarea de arbuști or
namentali și alte, acțiuni de folos 
obștesc, inițiate de tineri contri
buie la înfrumusețarea comunei.

Duminica trecută, de pildă, lo
cuitorii comunei au fost martorii 
unei noi dovezi a hărniciei tine
retului. La chemarea organizației 
U.T.M., 43 de 
roabe, sape, 
au întreprins 
patriotică la 
pe porțiunea
lor nu era de loc ușoară. Pe o 
porțiune de aproximativ 40 
metri din raza circumscripției 
27 trebuia săpat și transportai 
mîutul argilos rămas aici 
pături încă din toamna 
După topirea zăpezii, pe 
porțiune drumul devenise 
ticabil.

In ajutorul conducătorilor de 
autovehicule și a pietonilor a ve
nit și de astă dată tineretul. In

cele 170 de ore de muncă patrio
tică prestate în acea zi, 43 de ti
neri au săpat șl transportat pămîn- 
tul de pe porțiunea 
parînd drumul pe o 
încă 750 m.

La această acțiune,
cu care au muncit, s-au evidențiat 
tinerii Man Nicolas. Stanclu Zeno, 
Mirceșcu Dumitru. Borca Ioan, Grîu 
Emil. Kurta Gavrilă și alții '

amintită, re-
distantă de

prin elanul

tineri „înarmați" cu 
tîrnăcoape și lopețl 
o acțiune de muncă 
repararea drumului 
neasfaltată. Sarcina

de 
nr. 
pă- 
să-din 

trecută, 
această 
imprac-

ti au 
itribui

la 
șantier.

I

utemi 
a co 

la lărgirea bazei materiale 
sare activității culturale venfi 
muncă patriotică pe
Fruntași în această privință sînt 
utemiștii de la U.R.U.MJ’.

Și celelalte organizații U.T.M. sînt 
chemate să urmeze exemplul orga
nizațiilor U.T.M. de la U.RJJ.M.P 
orgsnizind cit mei multe acțiuni 
deмmuncă patriotică pe șantierul 
casei de cultură . 3 ,

Unde se așteaptă mai mult 
sprijinul tineretului ?
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nouă înfățișare. Șoferii camioane- 
lor basculante și tinerii ce încarcă 
grămezi de piatră, frunze și uscă
turi abia prididesc cu transportul.

Alături de tinerii care amena
jează parcul de lingă spitalul u- 
nilicat de adulți din lupe ni sînt 
prezenți membrii ai comitetului o-

încă nefi pisate spre 
fi folosit de cons- 

Munca lor este rodnică, 
următoare, zidarii vor pu-

întrecere cu primăvara
supă gropi și 
arbori șt ar-

Lupeni, 14 aprilie 1963. E zi de 
muncă voluntară. Hotărîți să în
frumusețeze orașul în care trăiesc, 
lucrează și învață, peste 500 de 
tineri din Lupeni s-au luat la în
trecere cu primăvara. în parcul 
„6 August ‘ un numeros grup de 
tineri, îndrumați de tovarășii Bra- 
șoveanu Victor, 
președintele Sfa
tului popular ai 
orașului și ÎL&ld 
Ladisiau, grădinar, 
sădesc putori de
băști ornamentali. Nu peste mult 
timp, ftorile și trunzeie lor vor 
undui plăcut in adierea vintului, 
îneîntind ochii celor ce poposesc 
aici pentru odihnă și recreiere.

Cu unelte în mîini și cu zimbe-
8 tul pe buze, Radu loan, Barbu Iu

lian, Brindușescu Viorica, Popes
cu loan. Nădrag Elena. Dragomir 
Elene și uiți elevi 
medie din Lupeni 
parcul nuntașilor, 
jur, citeva minute 
zare și munca începe din plin. 
Foarfecele pentru tăiat crengi, 
greblele și lopețile nu mai au cli
pă de odihnă. Aleile și rondurile 
pentru flori capătă rînd pe rîrid o
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de ia Școala 
s-au oprit în 
О privire în 
pentru organi-

rășenesc praiesori, munci
tori de la lucrători din co
merț. , Fiecare lucrează cu sîrg. 
Cei SO de tovarăși prezenfi aici 
la muncă voluntară și-au fixat ca 
obiectiv să curețe în cinci ore 
2000 m.p. de zonă verde, sa ame
najeze aleile și să planteze de-a 
lungul lor sute de arbori. Timpul 
trece și fiecare muncește stărui
tor spre a lăsa in urma sa fru
musețe, prospețime.

Șantierul de construcții din Bra- 
ia este și el animat de o vie ac
tivitate. In frunte cu Polivan Du
mitru, Mesaroș Ioan, Barba Ludo
vic, utemițtii de pe șantier, pre
cum și cei de la Școala profesio
nală și de la Viscoza bupeni string 
și cern molozul împrăștiat intre

clădirile 
a putea 
tructori. 
In zilele 
tea tencur, cu molozui recuperai g
prin muncă voluntară, interioarele 8 
mai multor apartamente. 8

Pe stadionul „Elevul", în incin- 8 
ta preparației bu- 8 
peni și în cartie- 8 
rele Visează l, 8 
11 și Ш e aceeași 8

ofensivă. Se curdfă, se plantează, 8 
se aliniază, se nivelează. N-au tre- 8 
cut decît cinci ore și fața orașu- 8 
lui s-a schimbat. Lupeniul arată 8 
mai frumos, mai proaspăt. 8

In aceeași zi, făcind bilanțul în- ° 
trecerii participanților la acțiunile 8 
d« muncă patriotică, tovarășul ? 
Barna Constantin, secretarul corni- | 
telului orășenesc U.T.M. Lupeni, ® 
a notat intr-un carnet următoare- | 
ie cifre t participator ia acțiuni: £ 
530 tineri; puieți sădiți. 3900, g 
zone veni amenajate; 
itor vechi colectat: 10 
și pietriș împrăștiat 5 
ore prestede : 4 500.

Da. tinerii Luperiiuiui s-au 
la întrecere cu primăvara în 
ra de înfrumusețare a orașului.

4 500 m.p. ; 
tone, zgură 
tone ; fota/

luat 
ope-
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Această întrebare a fost pusă de 
un redactor al ziarului nostru to
varășului ing. Nicoară Coriolau. 
vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al sfatului popular al orașu
lui Petroșani șl Șodolescu Ioan, 
șalul secției de gospodărie a sfa
tului. Din discuțiile purtate in ju
rul acestei Întrebări, s-a desprins 
faptul că pentru tinerii din orașul 
Petroșani există un larg cimp de 
acUvitate pe tăriaul înfrumusețării 
și bunei gospodăriri a acestei lo
calități.

In prinsul rind, există largi po
sibilități pentru amenajarea ți ex
tinderea zonelor veni in noile car
tiere Liveseni șl Dimitrov ale ora
șului Petroșani. In cartierul Ltve- 
zenL in jurul blocurilor Înălțate 
aici în ultimii ani, zonele veni 
pot și trebuie extinse in această 
primăvară pe o suprafață de 30 OM 
m.Pw iar in cartierul Dimitrov pe 
o suprafață de 4000 m.p. Tot in 
aceste cartiere mai trebuie încă 
plantați un mare număr de arbori 
și arbuști, plantări care necesită a 
fl efectuate in cel mai scurt timp. 
In sprijinul rezolvării acestor pro
bleme gospodărești, organizațiile 
U.T.M. din Întreprinderi, școli, din 
instituții sint solicitate să organi
zeze cit mai multe acțiuni de mun
că patriotică.

O altă zonă a orașului, in care 
se poate face mult pentru înfru
musețare, o constituie împrejuri
mile Institutului de mine din Pe
troșani. Aceste împrejurimi pot ti 
transformate intr-un frumos parc 
natural, care să constituie un ce
dru ambiant pentru impunătoarele 
clădiri înălțate aici. -Taluzarea să
păturilor și Împodobirea lor cu ver
deață atit de-a lungul 
duce la institut cit și In 
lor clădiri, curățirea și 
pădurii din imediata 
plantarea de noi arbori,
te da acestor locuri multă lrumu- 
sețe.

Pentru înfăptuirea acestor obiec
tive sînt chemate să acționeze, prin

patriotice, 
cadrul ta
ta institut 
în ergaai-

muncă patrio-

organizarea de munci 
organizațiile U.TA4. dli 
stitotuluL Tovarășii d< 
reclamă iasă faptul ci 
zarea acțiunilor de
tieă se lovesc de lipsa de unelte 
(lopeU, мре, tfrnăcoape). Tovară
șii Nicoară CorioUn și Șodolescu 
Ioan an asigurat că sfatul popular 
va pune oricfnd la dispoziția ete
rn Iștilor și a celorlalți tineri de la 
institut aceste unelte în silele în 
care stai programate acțiuni de 
■tuned patriotică. In acest scop, 
comitetul U.T.M. de la institut tre- 
bota să la legătură cu secția de 
gospodărire a sfatului popular.

O altă problemă ta resolvarea 
căreia utemlștU din Petroșani pol 
de un sprijin prețios, este termi
narea pavăril străiil Vastie Boaită 
care tace legătura intre 
Dimitrov și hale. Pentru 
acestei străzi — lucrare 
toamna trecuta — extsta 
lele necesare. Este însă 
mare volum de muncă
velări. încărcări și descărcări de 
materiale, pentru evacuarea pă- 
mintului rezultai din săpăturL Cre
dem Insă necesar ca pentru a da 
acestei acțiuni un caracter orga
nizat, in funcție de necesități s! 
stadiul lucrărilor, șetul secției de 
gospodărie să la legătură cu prin
cipalele organizații U.TJti. din Pe
troșani șl să stabilească concret 
zilele șl numărul de tineri cere să 
participe la lucrări.

O sarcină pe care tinerii o pot 
rezolva cu mult succes, este spoi
rea cu var, in această primăvară, 
a tuturor arborilor șl pomilor dio 
oraș Pentru aceasta este 
să tio organizate echipe 
tie repartizate pe străzi sl

Acestea stat cfteva din 
la a căror reușita tinerii
Petroșani slnt chemați să-și aducă 
contribuția. Dorința de • da loca
lității noastre un aspect tot mal 
frumos, mal plăcut, trebuie concre
tizata prin tot mai multe acthiui 
patriotice и tărtm gospodăresc.

cariferul 
pavarea 
începută 
sMtaria-

necvsar ua 
pealni ni-

QOQOOOQOQOOOOQOQ

străzii ce 
jurat nel- 
îngrtjtrea 

apropiere, 
flori, poa-

inrficat 
care să 
cartiere, 
acțiunile 
orașului
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Toată atenția regularității circulației 
pe calea ferată!

Circulația trenurilor după gra
fic este preocuparea de căpatenie 
a ceferiștilor din toate ramurile 
de activitate ale căit ferate.

Ca și ceilalți ceferiști din țară, 
feroviarii de pe raza de activitate 
a Regulatorului de circulație și 
mișcare Petroșani sînt preocupați 
de realizarea într-un procent cil 
mai mare a regularității circulației 
da *07,2 Ia sută. Dacă ținem cont 
că. In tuna martie, timpul nu a fost 
prea prielnic activității ceferiștilor 
na dăm de Îndată seama ce eforturi 
eu fost dspuse pentru a raaiiza a- 
cast indice. Se puteau obține re
zultate și mai bune în această di 
recție, dacă toți ceferiști își făceau 
pa deplin datoria, la locurila lor 
de muncă. Datorită neglijenței în 
serviciu a unor salariați din perso
nalul C.F.R. s-a întîmplat ca o 
seamă j trenuri să aibă întîrziere. 
Iată cîteva exemple : In ziua de 12 
martie în stația Petroșani trenul 
2606 a întlrziit 33 de minute, aș
teptând strîngarsa cupelor de către 
manevrantul Trancotă Sabin. Tot în 
stația Petroșani trenul 2602 din 14

Brigada minerului Drob Gheorghe de la sectorul III al minei Vulcan obține succese 
importante pe seama creșterii randamentului în Cărbune. In prezent, această brigadă lu
crează cu un randament de 7,73 tone față de 5,66 tone, cît îi este planificat.

Iată o parte din membrii brigăzii în frunte cu șeful de schimb Buciunea Dumitru.

Opereta „Vînt de libertate" in interpretarea 
artiștilor amatori din Petrila

O realizare meritorie în activi
tatea clubului muncitoresc al sin
dicatelor din Petrila este punerea 
în scenă a operetei „Vînt de li
bertate" de Isac Dunaevski. Un 
grup entuziast de artiști amatori 
a muncit cu însuflețire pentru a 
crea un spectacol cît mai izbutit, 
în sare să evidențieze bogăția de 
idei a operetei, să redea minunata 
partitură muzicală a iui Dunaevski.

Asistăm la lupta lui Mario, par
tizan ce este nevoit să trăiască as
cuns, pentru libertatea patriei sale, 
întregul popor îl sprijină în cauza 
sa nobilă și este strins uniț îm
potriva elementelor trădătoare de 
teapa lui Georg Sten, proprietarul 
portului sau a cotropitorilor de fe
lul lui mister Chesterfield. Mario 
se îndrăgostește de Stella, fiica 
unui partizan ucis, dar Georg Sten 
dorește s-o îa în căsătorie. Cle
mentina, mama Stelei, este ten
tată să cedeze insistențelor lui 
Sten dar Stella rămîne credincioasă 
iubirii sale fața de Mario. îndră
gostiți! își serbează logodna, în 
mijlocul matrozilor, la barul „Pa
radis". La bar sosește Georg Sten, 
«ere prin amenințări o determină 
pe Stella să-l părăsească pe Ma
rio. Stella face acest pas spre a 
salva viata iubitului ei. Planul lui 
Sten este însă dejucat de Pepita 
și Mikî, nepotul lui Sten. Pepita, 
legată trup si suflet de lupta po
porului, prin intermediul lui Mikt. 
care condamnă acțiunile unchiului 
său ajunge în posesia unor docu
mente care demască activitatea lui 
Georg Sten. Chesterfield, temin- 
du-șe de urmările acestei demas
cări, dispune arestarea lut Sten, In 

martie a așteptat 27 minute după 
compunerea sa. De asemenea, tre
nul 206 din 24 martie a stat 42 de 
minute la semnalul de intrare al 
stației Livezeni. întreaga tură in 
frunte cu impiegatul de mișcare 
Mocanu loan a dormit în timpul 
serviciului. Tot trenul 206 din 29 
martie a intîrziât in stația Bănită 
> minute deoarece muncitorul Ci- 
ceu Ioan nu a desfăcut semi acu
plările de la locomotiva Împingă- 
toare din care cau2ă la plecare s-a 
rupt conducta de aar.

Conducerile unităților de cala 
ferată care contribuie în cea mai 
mare măsură la realizarea indica
torului da circulație au obligația 
de a se preocupa mai îndeaproape 
de realizarea regularității circula
ției la un піѵэі cit mai înalt. Con
diții pentru realizare sînt, însă tre
buie msi multă preocupare. A- 
ceastă preocupare, tradusă în via
tă, ar face ca pe graficul de circu
lație să nu mai apară nici o întâr
ziere din vina personalului C.F.R.

I. CRIȘAN
operator R.C. — C.F.R. Petroșani

același timp insă și evadarea lui.
Matrozii se pregătesc să iasă în 

larg, după luni multe de șomaj. 
Află însă de la Mario că vasele 
sînt încărcate cu muniții și nu cu 
fructe, așa cum știau ei. Refuză 
să părăsească portul, continuînd 
lupta pentru libertate și pace. 
Stella și Mario se întîlnesc din 
nou spre a rămîne alături pentru 
totdeauna...

împreună cu Cezar Gali, scos din 
teatru pentru că a îndrăznit să 
cînte „Vînt de libertate", matro
zii dau glas emoționantului cîn- 
tec de luptă al partizanilor.

Acțiunea se desfășoară pe fun
dalul unei muzici deosebit de ex
presive. pline de poezie și sensi
bilitate. Chiar de la uvertură im
presionează împletirea armonioasă 
a puternicelor accente eroice cu 
cele pline de un lirism cald, emo
ționant.

Conducerea muzicală aparține lui 
Constantin Barbu, care a depus e- 
f orturi susținute, reușind să re
dea în bună măsură frumusețea 
muzicii lui Dunaevski. Dacă s-ar 
acorda mai multă grijă lichidării 
distonantelor dintre instrumente, 
creării unității dintre ele, precum 
și unității dintre orchestră și so
liști, spectacolul ar avea mult de 
ciștigat. Regia artistică (Vasile Ha- 
seganu de la Teatrul de stat din 
Petroșaniț a izbutit în privința u- 
nor personaje să creeze figuri au
tentice, pline de vervă. De aseme
nea, a creat scene de masă bin«< 
asamblate, viguroase. Ar fi nece
sară o etentie sporită fată de lo
cul unor personaje (Georg Sten, 
Clementina), prețum și față de o-

La termocentrala Parofnl

Se dezvoltă 
mișcarea de inovații

La termocentrala Paroșeni, încă 
d= li începutul anului 1963 s-a 
tracul la intensificarea muncii cu 
inovatorii. Împreună cu comitetul 
sindicatului, s-a făcut reorganiza
rea brigăzilor de inovatori, copii 
ale planurilor tematice iu fost îm
părțite tuturor secțiilor spre a îi 
afișate în locuri vizibile ca munci
torii să aibă posibilitatea de a le 
consulta. De asemenes, s-a ame
najat „Gazeta colectivului tâhnic".

Rezultatele nu s-au lăsat aștâp- 
tate. Astfel, anul acești propune
rile Înregistrate la cabinetul tehnic 
se ridică la 35, Din inovațiile în
registrate au fost acceptata 18, 
fiind aplicate în producție 12.

Din cadrul planului tematic al 
întreprinderii, cuprinzînd un număr 
da 14 teme, a fost rezolvată ino
vați» privind evitarea înfundării 
concasorilor, autor Duțescu loan. 
Printre inovațiile cele mai repre
zentative aplicate pînă la data ac
tuală putem enumera „Dispozitiv 
pentru sudarea electrică a siguran
țelor telefonice . „Aparat pentru

_____ tăiat oxiacetilenic 
transformat cu
oxigazroetan" și

altele.
Credem că da

torită interesului
pe care-1 suscită 
mișcarea inovato
rilor în rîndul ma
selor de munci
tori, tehnicieni și
ingineri, în
cursul acestui an
vom obține noi 
succese în lupta 
pentru promovarea 
continuă a nou
lui prin realizarea 
de inovații cît 
mai valoroase pen
tru activitatea ter
mocentralei noas
tre.

EUGEN FOM1NO
responsabilul 

cabinetului tehnic 
— termocentrala 

Paroșeni 

mogemzarea grupului de subrete, 
spre a se evite mișcările mono
tone în scenă. Coregrafia (Elena 
Bitang de la Teatrul de stat Pe
troșani) constituie un comparti
ment bine pus la punct iar sce
nografia (Ladislau Schmidt) este 
sugestivă, executată eu gust și 
servește deplin spectacolului.

Printre interprețî se întîlnesc e- 
lemente talentate care au izbutit 
creații meritorii, cîșiigînd din plin 
aprecierea publicului spectator. 
Printre aceștia se numără munci
torul miner Horațju Călugăru (Ma
rio), gospodina Victoria Haidu 
(Pepita), lucrătoarea comercială 
Viorica Ionescu (Marchiza), lăcă
tușii Ștefan Haidu (Filip), Augus
tin Dumbravă (Toma), Ervin An
tal (Miki), contabilul Ioan Cîolca 
(Mistșr Chesterfild) și alții. Hori- 
tiu Călugăru are o voce cu timbru 
plăcut, caldă, interpretează cu în
țelegere si patos roiul lui Mario. 
Victoria Haidu s-a remarcat prin- 
tr-o vervă deosebită, o mișeare 
scenică adeevată care a dat un 
plus de gratie jocului ei. Cu vervă 
și dezinvoltură' și-a juoat rolul Vio
rica Ionescu, aducînd în fața spec
tatorilor scene de un veritabil u- 
mor. Ștefan Haidu s-a dovedit a fi 
de un real talent, subliniind cu 
înțelegere și umor frumusețea su
fletească și optimismul sănătos al 
personajului. Partenerul său, Au
gustin Dumbravă, a eompletat jo
cul cuplului prin spontaneitate, 
mergi nd pe linia unui joc simplu, 
adecvat. Ervin Antal s-a făcut re
marcat prin naturalețea și sensi
bilitatea cu care a interpretat. 
Merită a fi menționat jocul lăcă-

Pe urmele unei hotârîri 
a organizației de bază

(Urmare «lin pag. l-a)

tru a nu întrerupe procesul de 
producție. Inițiative asemănătoare 
au întreprins și tovarășii Constan- 
tinescu loan, Pănoiu Stan, Băneș 
Ioan și alți agitatori al organiza
ției de bază. Pe agitatorul Pop 
Geza, maistru electromecanic, l-a 
frămlntat mult problema îngrijirii 
utilajului minier. Ef s-a deplasat 
la fiecare loc de muncă și a stat 
de vorbă cu minerii arătlndu-le că 
folosirea rațională a utilajelor de 
mină contribuie nemijlocit la creș
terea productivității șf, ca atare, 
ia recuperarea minusului de căr
bune.

Pe baza sarcinilor ce-i revin din 
hotărirea adunării generale tova
rășul Călușeru loan, responsabil cu 
munca de propagandă șl agitație 
in biroul organizației de bază, a 
organizat o discuție cu colectivul 
de redacție al gazetei de perete, 
stabilind să se publice periodic di
ferite articole care să relateze des
pre felul сшп se realizează dife
rite prevederi ale hotărîrii organi
zației de partid. Asemenea articole 
au fost scrise de mai mulți agita
tori. printre care amintim pe tov. 
Pokol Ladislau. Iancu loan.

Biroul organizației de bază, con
trolled înfăptuirea hotărîrii adu
nării generale, s-a oprit și asupra 
felului cum fiecare maistru minier 
se străduiește să acorde minerilor 
asistența tehnică. Controlul efec
tuat a scos la Iveală că cei mai

Cursuri de ridicare 
a calificării

In scopul ridicării calificării pro
fesionale a minerilor, la mina Pe- 
trila s-au organizat trei cursuri 
de ridicare a calificării profesio
nale la care participă peste 800 
de mineri, ajutori mineri, mecanici, 
electricieni și lăcătuși de mină. 
De asemenea, a mai fost înființat 
un eurs de ridicare a calificării la 
care participă aproape 90 de maiș
tri mineri. Lecțiile la aceste cursuri 
slnt predate de un număr de 16 
ingineri printre care amintim pe 
tov. Muru Emil, șeful exploatării, 
Berceanu Lucian, inginerul șef al 
minei, precum și inginerii Donin 
Francisc, Haning Emeric, Boca Oc
tavian și alții.

tușului Nicolae Ungureanu (Patro
nul), pentru firescul interpretării, 
cel al strungarului Ioan Iordan 
(Șeful politiei), pentru caricaturi
zarea figurii exponentului apara
tului de represiune, cel al mine
rului Briscan Maximilian (Chiorul), 
pentru jocul degajat. Interpreta 
Steliei, învățătoarea Eugenia Pri- 
cop, eu toate că a imprimat jocu
lui ei sensibilitate, creînd momen
te emoționante, a părut în unele 
scene nesigură. Ar fi bine dacă 
s-ar mai lucra la modelarea vocii, 
spre a evita unele stridente, pre
cum și la rezolvarea unor proble
me legate de mișcarea în scenă. 
Jocul tehnicianului dentist Romu
lus Hogman (Georg Sten), precum 
și cel al gospodinei Maria Kim 
(Clementina) cer unele intervenții 
din partea regiei, care nu le-a în
drumat interpretarea pe o linie 
întrutotul adecvată, fiind unifor
mizată. Grupul subretelor (Elisa- 
beta Karăcsonyi, Irina Cristea. 
Cornelia Crainic, Ida Somogyi, 
Adriana Kuberle) a evoluat insu
ficient de închegai. Elevul loan 
Tontea (Agentul de poliție), a co
respuns în rol. Trebuie remarcată 
contribuția talentatului bariton Vio
rel Motoc (Cezar Gali) care și de 
această dată a cintat cu multă sen
sibilitate,

Tinînd seama de greutățile pe 
care le ridică punerea în scenă a 
acestei operete, artiștii amatori din 
Petrila, eu toate lipsurile inerente 
începutului, merită să fie călduros 
felicitați pentru succesul obținut. 
Acest succes trebuie să constituie 
un prim pas pe calea unor noi rea
lizări artistice din ce în ce mai 
bune. Artiștii amatori din Petrila 
dispun de talente autentice, ceea 
ee este o garanție a succeselor 
viitoare.

VICTOR FULESI 

pregătiți maiștri minieri din seclo. 
răspundeau de brigăzile fruntașe, 
iar maiștrii minieri cu experiență 
mai puțină aveau sarcina să se 

ocupe de brigăzile rămase în ur
mă Față de această situație, biroul 
organizației de bază, împreună ca 
conducerea tehnico-adminisUatlvă a 
sectorului, a convocat o ședință cu 
maiștrii minieri unde s-a discutat 
această problemă și s-a făcut o 

repartizare judicioasă a maiștrilor 
pe brigăzi. Astfel, maiștrii Lehaci 
Mircea a fost repartizat să răspun
dă de brigada lui Bartha Francisc, 
Crainic Panfil de cea a lui Tănase 
Ioan, iar Iancu Ioan de brigada 
condusă de Kardoș Gavrilă. De a- 
semenea, conducerea sectorului a 
luat măsuri să fie formate încă 
două brigăzi în abataje a căror 
conducere a fost încredințată to
varășilor Mititelu Constantin șl 
Trofin Tudor. In abatajul cameră 
nr. 20, unde lucrează brigada lui 
Kovacs Andrei, a fost Introdus un 
nou transportor blindat și s-au 
luat măsuri eficiente pentru între
ținerea orizontului X A și a linii
lor ferate de la orizontul X B.

Preocuparea permanentă pentru 
traducerea in viață a hotărîrii a- 
dunării generale n-a întîrziat să-șl 
arate roadele. Dacă în trimestrul 
IV al anului trecut, precum șl in 
luna ianuarie a. c. majoritatea bri
găzilor din sector erau sub plan 
in lunile februarie și martie a. c. 
toate brigăzile sectorului IV au 
reușit să-și realizeze sarcinile de 
producție. In felul acesta colecti
vul sectorului a reușit să lichide
ze cu rămînerea in urmă și pe 
baza creșterii productivității mun
cii, să trimită industriei noastre 
socialiste 1181 tone de cărbune pes
te plan. In felul acesta minerii 
sectorului IV au reușit să se ridice 
la nivelul sectoarelor fruntașe de 
la mina Petrila.

Străduindu-se să fructifice expe
riența ciștigată plnă acum, colec
tivul sectorului, în frunte cu co
muniștii, este ho tării ca pe viitor 
să-și consolideze aceste realizări și 
să' lupte cu avfnt sporit pentru 
traducerea în viață a sarcinilor pe 
care Congresul al Ш-lea al parti
dului le-a pus în fața minerilor.

PR08RAM DE RADIO
19 aprilie

PROGRAMUL I. 7,10 Cîntece,' 
8,00 Sumarul presai centrale, 8,08 
Muzică vocală 9,00 Din folclorul 
popoarelor, 10,00 Din repertoriul 
formațiilor artistice de amatori, 
10,30 Concert de estradă, 11,34 

Muzică din operetele compozitori
lor romîni, 12,00 Valsuri interpre
tate de fanfară, 13,10 Formații or
chestrale de estradă, 14,00 Concert 
de prînz, 15,00 Ansambluri vocale 
din operete, 15,30 Muzică ușoară 
de Temistocie Popa, 16,15 Vorbeș
te Moscova, 17,10 Cîntece inspi
rate din lupta popoarelor pentru 
pace și libertate, 17,30 In slujba 
patriei, 18,15 Program de cîntece 
popular? interpretat de sextetul vo
cal feminin „Permită", 18,40 Soliști 
da muzică ușoară, 19,25 Muzică 
simfonică cerută de ascultători, 
20,15 Cîntece închinate patriei so
cialiste, 21,30 Melodii populara ce
rute de ascultători, 22,25 Mu2ică 
de estradă intarpretată de orches
tra Michel Legrand. PROGRAMUL 
II. 12,48 Cîntece și jocuri populare 
romînești și ale minorităților na
ționale, 14,30 Muzică de estradă. 
15,35 Actualitatea în țările socialis
te, 16,10 Muzică ușoară interpre
tată la saxofon, 16,45 Muzică din 
operete, 17,00 Interpret! în studio, 
19,05 Melodii de compozitori ro- 
mlni, 19,30 Teatru la microfon: 
„Azilul de noapte" de Maxim 
Gorki, 22,18 Cîntece.

—o —
CINEMATOGRAFE

19 aprilie
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Moartea în insula da zahăr ,• Al. 
Sattia : Camelia ; PETRILA .- Expre
sul de seară ; ANINOASA ; Omul 
amfibie; VULCAN : Omul cu două, 
fețe г UR1CANI : Gardianul.



STEAGUL Roșu

4»

Mexical P. C. dinelectoralMOSCOVA

să se obți- 
a nivelului

(Agerpres). 
s-a deschis la

ț 

r

‘Șediața Comitetului 
Executiv C.A.E.R.
MOSCOVA 17
La 17 aprilie

Moscova cea de-a cincea ședință 
a Comitetului Executiv al Consili
ului de Ajutor Economic Reciproc.

La ședință participă reprezen
tanți ai R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. Mon
gole, R. P. Polone, R ,P. Romîne, 
R. P. Ungare și Uniunii Sovietice.

Ședința este prezidată de D. Mo- 
Jomjanț, reprezentantul R. P. Mon
gole.

Ѳ
1

Programul
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager

pres).
In legătură cu viitoarele alegeri 

prezidențiale și parlamentare care 
vor avea loc în iulie 1964, Parti
dul Comunist din Mexic a dat pu
blicității o declarație în care ex
pune programul său electoral.

In declarație se arată că esfc 
nevoie să se pună capăt exploatării, 
jafului și dependenței tării față 
de monopolurile yankeilor ,• să se 
ducă neabătut o politică de ex
propriere și înapoiere în proprieta
tea Mexicului a resurselor econo
mice aflate în mîinile monopolurilor 
americane; să se efectueze o re-

formă agrară rădic rlă ; 
tlă sporirea substanțială 
de viață al maselor muncitoare și 
a întregului popor; să fie garan
tată complet respectarea drepturi
lor democratice și sindicale ,- să se 
obțină ieșirea Mexicului din orga- 
niZwțiile aflate în slujba Washing
tonului, ca Organizația Statelor A- 
mericane, „Alianța pentru Progres".

In declarație se subliniază că 
terțeie progresiste și democratice 
МѴМйа э* desemneze în alegeri 
caadbde> ai independenței atit la 
postai da președinte cît și în Con
gresul național, candidați care să 
merite încrederea poporului și care 
să reprezinte interesele lui.

(Agerpres).

1

ln sprijinul 
poporului cuban

DELHI 17 (Agerpres).
Comitetul indian în sprijinul 

Congresului de solidaritate al ță
rilor latino-americane cu Cuba a 
hofărît să organizeze, la 23 aprilie 
o mare demonstrație în fața clădirii 
Ambasadei Cubei la Delhi în semn 
de solidaritate cu lupta poporului 
eu ban.

Comitetul a adresat sindicatelor 
din India chemarea de a sărbători 
1 Mai sub semnul unei largi munci 
de lămurire asupra situației din 
țările Americii Latine și a mobi
lizări maselor la luptă în apărarea 
independenței Cubei.

,.o..

In legătură cu catastrofa 
submarinului „Thresher66

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
Departamentul marinei al S.U.A. 
anunțat că batiscaful „Trieste",a

care va încerca să cerceteze sub
marinul atomic „Thresher" care se 
află la o adîncime de 2 560 m în 
largul Oceanului Atlantic unde s-a 
scufundat, va sosi în zona respec
tivă la 27 aprilie.

Echipajul batiscafului este for
mat din doi ofițeri. El este înzestrat 
cu echipament fotografic și un 
sistem de televiziune, precum și cu 
proiectoare puternice. Totuși, men

Pentru salvarea vieții lui J. Grimau

Telegrama Secretariatului F.S.M.
PRAGA 17 (Agerpres).
La 13 aprilie, secretariatul F.S.M. 

a adresat autorităților militare din 
Madrid o telegramă de protest îm
potriva represiunilor la care este 
supus Julian Grimau. F.S.M. cere 
ca procesul judiciar împotriva lui 
Julian Grimau să fie amînat pînă 
la însănătoșirea completă a aces
tuia, încrsdințîndu-se apoi unui tri- 

; bunal civil care să-i 
garanțiile de apărare.

I Serviciul de presă 
Sindicale Mondiale a 
tății un comunicat în 
ne: „Este necesar să depunem toa-

acorde toate

al Federației 
dat publici- 

care se spu-

te eforturile pentru 
gimul franchist să 
crimă. Pretutindeni să se facă auzit 
glasul de protest al oamenilor mun
cii. Mii de telegrame să fie adre
sate ambasadelor, consulatelor și 
organelor de stat din Spania I Tre
buie să salvăm viața lui Julian 
Grimau I".

In comunicat se amintește 
marea F.S.M. din 26 noiembrie 
adresată oamenilor muncii și 
dicatelor din întreaga lume,
care aceștia erau chemați să se 
pronunțe pentru salvarea vieții pa
triotului spaniol Julian Grimau.

a împiedica re- 
comită o nouă

ch e- 
1962 
sin- 
prin

Protestul oamenilor muncii din Franfa
; PARIS 17 (Agerpres).

Din Spania franchistă parvin știri 
alarmante: călăii fasciști intențio 
nează ca miercuri sau joi să transfere 
dosarul lui Julian Grimau, luptător 

t dîrz pentru libertatea poporului spa
niol, unui tribunal militar pentru 
a-1 condamna la moarte.

La Madrid circulă zvonuri per
sistente potrivit cărora membrii tri
bunalului au și primit instrucțiuni 
•ie a pronunța sentința capitală îm 
potriva acestui fiu curajos 
porului spaniol, urmînd ca 
fie executată imediat.

1 Cercurile democrate din
protestează cu mînie împotriva cri
mei mîrșave pregătite de franchiș!

' cerînd imediata punere în libertate

al po - 
ea să

Franța

a lui Julian Grimau. Zeci de dele
gații ale oamenilor muncii francezi 
au vizitat ambasada și consulatele 
Spaniei franchiste din Franța, pen
tru a cere eliberarea lui Julian Gri
mau.

Numai în cursul zilei de marți, 
din Paris au fost trimise la Madrid 
peste 3 000 de telegrame de protest. 
Comitetul național pentru apărarea 
victimelor franchismului a adresat 
direetorului general al UNESCO o 
scrisoare prin care îl solicită să-și 
exercite influența -asupra guvernu 
lui franchist pentru a-1 sili să res
pecte obligațiile asumate de Spa
nia cu prilejul aderării la această 
organizație internațională.

o-
PANICĂ LA SAIGON

NEW YORK 17 (Agerpres).
După cum recunosc consilierii a- 

mericani, armata sud-vietnameză 
se eschivează tot mai des de la 
operațiunile militare împotriva par 
tizanilor. Ziarul „New York Times" 
care publică această știre, subli 
ntază că atmosfera creată în Viet
namul de sud „constituie ceva de 
genul unui impas". Pe această ba
ză, scrie ziarul, au Joc ciocniri 
între ofițeri americani și sud-viet 
namezi, care se învinuiesa reciproc 
pentru înfrîngerile suferite.

Intîrzierea succeselor promise în 
lupta împotriva patrioților sud-viet- 
namezi, acțiunile militare istovitoare 
care s-au soldat cu eșecuri răsună-

toare și cu pierderi ale trupelor 
sud-vietnameze au provocat o sta
re de defetism în rîndurile aces
tora. După cum au arătat consili
erii americani, militarii diemiști 
se străduiesc „să nu ia cantact cu 
inamicul și se bazează aproape 
exclusiv pe sprijinul aviației șl 
artileriei americane".

Sînt de asemenea, în panieă cer
curile din preajma dictatorului Ngo 
Dinh Diem. La Saigon se exprimă 
temeri că pierderile înregistrate 
pînă acum și perspectiva întreține
rii războiului pot duce le o explo
zie a nemulțumirii și, probabil la 
o revoltă a militarilor, așa cum s-a 
mai întîmplat în trecut.

a!
a-

în care navele vor repera 
cu multă precizie locul 
care se află submarinul, 
altă parte, Ministerul de

o epavă oare 
la submarinul

Press anunță

ționează agenția France Presse, 
nu va putea efectua cercetările 
supra submarinului „Thresher" decît 
în cazul 
dinainte 
exact în

Pe de
Război anunță că în ultimele ore 
nu s-a mai găsit nici 
ar putea proveni de 
scufundat.

Agenția Associated
că în cadrul tribunalului militar 
special creat de Departamentul 
marinei în scopul cercetării condi
țiilor în care s-a scufundat sub
marinul „Thresher" a fost chemat 
pentru a face depozițiii căpitanul 
navei „Skylark", Stanley V. Hec
ker, care însoțea submarinul „Thres
her" cînd acesta s-a scufundat. 
Tribunalul îl acuză pe căpitanul 
Hecker că nu a informat autoritățile 
superioare în legătură cu toate 
datele de care dispunea privitoare 
la circumstanțele în care a avut 
ultima transmisie primită de către 
.Skylark" de pe „Thresher" la 10 
aprilie, ziua scufundării acestuia. El 
este acuzat că a reținut aceste in
formații o perioadă de timp foarte 
lungă fără să le dezvăluie, așa cum 
era dator să facă.

NEW YORK 17
La 16 aprilie, la sediul O.N.L. 

și-a început lucrările sesiunea Sub
comitetului juridic al Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice. Din sub
comitet fac parte reprezentanții tu
turor celor 28 țări membre ale Co
mitetului O.N.U. pentru Cosmos.

La 16 aprilie, N. T. Fedorenko, 
reprezentantul permanent al 
U R.S.S. la O.N.U., a anunțat că 
Uniunea Sovietică prezintă spre 
examinare sesiunii un proiect de 
declarație a principiilor fundamen
tale ale activității statelor în do
meniul cercetării și folosirii spa
țiului cosmic.

Proiectul de declarație cuprinde, 
printre altele, următoarele principii 
după care trebuie să se călăuzeas
că guvernele semnatare ale decla
rației în cercetarea și folosirea 
Cosmosului:

spațiul cosmic și corpurile ce
rești sînt deschise pentru a fi cer
cetate și folosite de toate statele, 
iar suveranitatea asupra lor nu 
poate fi dobîndită prin folosirea sau 
ocuparea sau prin vreun alt mij
loc ;

toate statele au drepturi egale 
la cercetarea și folosirea Cosmo
sului ;

activitatea statelor în domeniu! 
explorării Cosmosului se desfășoa
ră conform principiilor Cartei 
O.N.U, și celorlalte principii una
nim acceptata ale dreptului interna
țional, în interesul dezvoltării re
lațiilor de prietenie între popoare, 
în interesul menținerii păcii și se
curității generale;

se interzice folosirea spațiului 
cosmic pentru propaganda de răz
boi, propagandă în favoarea 
naționale si rasiale, a vrajbei 
tre popoare;

colaborarea și întrajutorarea 
exploatarea spațiului cosmic 
o datorie a tuturor statelor;

șe păstrează drepturile suvera
ne ale statelor asupra obiectelor 
lansate de ele în Cosmos ;

folosirea sateliților artificiali 
Pămîntului pentru culegerea de

explorarea

cosmonaut 
în Cosmos

folosirii ЭДЗІІ0ІІ1І (0ІШ
formații cu caracter de recunoaște
re pe teritoriul unui stat străin 
este incompatibilă cu țelurile ce și 
!e propune omenirea în 
Cosmosului )

statele consideră pe 
ca mesageri ai omenirii
și acordă un ajutor multilateral 
navelor cosmice și echipajelor lor 
care au făcut o aterizare forțată 
pe teritoriul unui stat străin sau 
au amerizat. Navele cosmice, con- 
teinerele sau sateliții, dascoperiți îu 
afara hotarelor statului care i-a 
lansat, se restituie statului respec
tiv.

Prima reacție în cercurile Or
ganizației Națiunilor Unite la pro
iectul de declarație a principiilor 
fundamentale ale activității state
lor în domeniul cercetării și folo
sirii spațiului cosmic a fost extrem 
de favorabilă. In cercurile ziaristice 
și în rîndurile delegaților care au 
studiat proiectul de declarație șe 
subliniază că, în pofida succeselor 
sale de seamă în cucerirea Cosmo
sului, Uniunea Sovietică nu încear
că să obțină pentru ea drepturi și 
privilegii excepționale în Cosmos, 
declarîndu-se gata să colaboreze 
în mod concret pe plan internațio
nal în cucerirea Cosmosului, să-și 
pună și pe viitor
domeniul cercetării și folosirii 
moșului în slujba intereselor jn- 
tregii omeniri.

activitatea 1 în
CO

Sza;

urii 
în-

in 
sînt

LONDRA. — La Londra a fost 
dat publicităfii raportul pregătit de 
Comitetul consultativ pentru temei 
Și Congresul Sindicatelor britanice. 
In raport se subliniază necesitatea 
majorării salariilor femeilor, îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și 
creării de condiții pentru ridica
rea pregătirii profesionale a femei
lor.

RIO DE JANEIRO. — Agenția 
Prensa Latina relatează că ingine
rul Luis Fernando Vallin Schnei
der, membru al Comisiei pentru e- 
nergia nucleară din Brazilia, a afir
mat că, „dacă blindajul reactorului 
atomic al sumbarinului „Thresher" 
a suferit o spărtură, radioactivita
tea va putea să contamineze o ma
re parte din omenire".

BAGDAD. — După cum anunță 
agenția Reuter, 23 000 de persoane 
din regiunea de nord a Irakului 
au rămas fără locuințe in urma 
marii inundafii a fluviului Tigru. 
Autoritățile irakiene au trimis în 
grabă ajutoare sinistraților.

TEHERAN. — După cum relatea
ză corespondentul din Iran al a- 
genției Associated Press în urma 
inundațiilor care au avut loc recent 
zece persoane au dispărut și apro
ximativ 2 500 au rămas 
posturi.

OSLO. — Confederația 
din Norvegia, organizație
pează cercurile patronale din aceas
tă fură, a anunjat că pentru a în
cerca să înfrîngă lupta revendica
tivă a oamenilor muncii nu a ezi
tat să recurgă ia concedierea for
jată a muncitorilor care vor intra 
în lupta revendicativă. Această mă-

fără ada-

patronală 
care g ru

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. RepubliaU ar. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

ai 
in

sură amenință nu mai puțin de 
140 000 de muncitori din diferite 
ramuri ale economiei norvegiene. 
Principalele sindicate ale oamenilor 
muncii au anunfat Insă că vor lup
ta prin toate mijloacele pentru ob
ținerea satisfacerii revendicărilor 
lor și pentru a respinge amenință
rile cercurilor patronale

BUENOS AIRES. — Potrivit date
lor oficiale, costul vieții a crescut 
în Argentina în cursul lunii 
tie cu 4,7 la sută față de 
februarie 1963, iar față de 
martie 1962 cu 35,5 la sută.

TOKIO — In ciuda mișcării de 
protest ce se desfășoară în prezent 
în Japonia, Masayoshi Ohira, mirts- 
trul de externe al Japoniei a de
clarat că guvernul japonez va per
mite intrarea în porturile Japoniei 
a submarinelor atomice ale S.U A

Anexe secrete 
Ia tratatul de Ia Nassau

LONDRA 17 (Agerpres).
După cum anunță agenția France 

Presse, Ministerul de Război bri
tanic a confirmat existența unor 
anexe secrete la acordul angloxa- 
merican în legătură cu cumpărarea 
de către Anglia a rachetelor ameri
cane ,,Polaris" cu care vor fi în
zestrate submarinele nucleare ce 
urmează să fie construite în Anglia.

Acordul anglo-american, încheiat 
în decembrie 1962 la Nassau între 
președintele Kennedy și primul mi
nistru britanic MacMillan, 
parafat, după cum se 
aprilie la Washington 
la 9 aprilie la Londra 
unei Cărți Albe.

Referindu-se la acest 
purtător de cuvînt 
de Război britanic 
anexele secrete „nu 
turile și obligațiile
ccrdul semnat la Nassau". Pe de 
altă parte, din surse oficiale, la 
Washington s-a anunțat că aceste 
anexe tratează în special „proble
me tehnice militare".
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seara zilei de 16 aprilie a 
loc la Cairo un miting consa- 
Zilei libertății Africii, 
numele reprezentanților par- 

lup- 
pen-

PARIS. — O nouă criză se 
manifestă în alianța atlantică. Este 
vorba de data aceasta de divergen
te mărturisite între „partenerii mai 
mici ai alianței" — Belgia, Olanda, 
Italia — și Statele Unite. După cum 
reiese din relatările agențiilor de 
presă, neînțelegerile își au 
în încercările Statelor Unite 
menține dominația absolută 
alianței și în încercările
“parteneri mai puțin importanți" de 
a rezista. Criza actuală a devenit 
evidentă o dată cu o declarație a 
șefului statului major al aviației 
militare belgiene, generalul Henry, 
care a criticat cu vehemență Wa
shingtonul pentru refuzul său de a 
spori contribuția Statelor Unite ia 
crearea și întreținerea forțelor ae
riene N.A.T.O.

origina 
de a-și 
asupra 
acestor

Miting consacrat 
Zilei libertății Africii

CAIRO 17 (Agerpres).
In 

avut 
crat

In
tidelor din țările africane care 
tă împotriva colonialismului, 
tru eliberarea națională a luat cu- 
vîntul la miting N. Mundia (Par
tidul unit al independenței națio
nale din Rhodesia de nord).

Vorbitorul i-a îndemnat pe toți 
luptătorii pentru libertate, toate 
țările independente din Africa să 
depună eforturi pentru ca Zanzi- 
barul și Kenya să obțină indepen
dența încă în acest an, să împiedice 
scindarea Congoului, să acorde 
sprijin popoarelor din Angola șt 
Guineea portugheză, poporului din 
Mozambic, precum și populației 
din Nyassaland și Rhodesia de sud, 
să sprijine Partidul unit al inde
pendenței naționale din 
de nord în alegerile ce 
loc în curînd.

El a cerut autorităților
te engleze să acorde dreptul de 
vot universal popoarelor din Bec- 
huanaland, Swasiland și Basutoland.

Rhodesia 
vor avea

colonialis-
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