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8 Pentru ca orașul să devină 

frumos

Vor înflori noi pomi fructiferi

Fier vechi pentru oțelării
Acțiunea de colectare 
fierului vechi a luat
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tone de moloz rezultat 
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drum să aibă 
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Tovarășul Coloji Iuliu se numără printre cei mai 
la S.T.R.A. din Petroșani. El își îndeplinește cu multă 
sarcinile ce-i revin. Niciodată nu s-a întîmplat ca Ia 
necazuri din cauza unor defecțiuni Mașina lui merge
un ceasornic de mare precizie. Care-i secretul ? O spune fotografia 

к de mai sus. îngrijirea și revizuirea temeinică a mașinii înainte de 
fiecare cursă.

Peste 25000 ore de 
muncă patriotică a efec
tuat tineretul Lupeniului 
ia acțiuni de înfrumuse
țare a orașului. De fapt, 
buna gospodărire a car
tierelor, îngrijirea par
curilor a devenit de mai 
mulți ani un obiectiv de 
seamă al acțiunilor p:i- 
ttiotice ale tineretului.

Așa, de pildă, parcu. 
odihnă „Minerul" a 

lost amenajat definitiv pe 
un teren pînă acum cîți- 
va ani viran, plin de 
gropi și bolovani. In a-

ceasta primăvară în nou] 
parc au înverzit deja g 
sute de arbori și arbuști. 8

Băncile noi, vopsite în g 
verde, in mijlocul gazo
nului proaspăt le îmbie 
să pășești în noul parc de 
odihnă al orașului. Aici, 
ca și în parcurile „6 Au
gust", „Fruntașilor" și 
„Octogon" din cartierul 
Lobștein, tinerii au săpat 
rondurile de flori, au 
plantat mii de arbori și 
arbuști, au împrăștiat 
pietriș pe alei.

Unde se înaltă noile blocuri
Lupeniul trăiește o a- 

devărată primăvară. Car
tierele noi care cresc, îl 
iac mereu mai tînăr. La 
lupta pentru întinerirea 
Lupeniului s-a angajat ș; 
tineretul. El participă e- 
fectiv la acțiunile de 
muncă patriotică pe șan
tierele de construcții. In 
această primăvară tinerii 
au contribuit la demola
rea a 7

Odată
peste 500 de arbori 
arbuști în noile cartiere, 
tinerii au ieșit și pe dea
lurile din împrejurimi 
unde au plantat peste 
300 de pomi fructiferi.

Totodată, pentru a ve
ni în sprijinul întovărăși-

a
în această primăvară o 
mare amploare în rîndu- 
rile tineretului. Tinerii 
din sectoarele VII, VIII 
și IX de la mina Lupe ni
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la demolări, la 
rea terenurilor 
amplasament ele 
blocuri.

La aceste acțiuni s-au 
evidenția! îndeosebi tine
rii din cadrul sectorului g 
l.L.L. Lupeni, de pe șan- 8 
tierui de construcții și | 
de Ia 1.1.S. „Viscoza' g
Lupeni. 8

rilor zootehnice, tinerii 
au curățat de arborete 
peste două hectare de 
pășuni. S-au evidențiat 
ia acțiunile de 
patriotică tinerii 
Carol, Ivanov 
Gristea Nicolae, 
Ioan, Mehmet 
alții.
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au întreprins acțiuni 
pentru colectarea fierului 
vechi în subteran, tine
rii preparatori în incinta 
uzinei lor. Pină acum 
s-au colectat 800 tone de g 
fier vechi.

8 î.vooooooooooooooooooooooooooooo

Respectarea gramajului are o mare importanță la 
fabricația pîinii. După cum se vede și din clișeu, 
tovarășii! Radu Gheorghe, șeful serviciului produc
ție de Ia fabrica de pîine din Petroșani verifică cu 
multă aienție cîntarul de laborator. Aici, în labora
tor, se hotărăște doar în bună măsură calitatea 
pîinii.

-----------©

24 000 fone 
peste

Ca urmare a extinderii 
metodelor înaintate de 
muncă cum sînt extrage
rea a 3 fîșii în două zile 
în abatajele frontala, a 
amplasării judicioase a 
găurilor pentru pușcare 
precum și folosirii 
maximum a capacității 
șinilor și agregatelor 
dotare, minerii din
peni au sporit producti
vitatea muncii la 1,145 
tone cărbune pe post. Pe 
această bază ei au livrat 
cocsarllor hunadoreni în 
acest an aproape 24 000

----------- ©.

Din activitatea inovatorilor

U 
та- 
din 
Lu-

de cărbune 
pian

cărbune cocsifi- 
peste prevederile

tone 
cabil 
planului de producție. In 
același timp, prin reduce
rea cheltuielilor de pro
ducție ei au realizat e 
conomii suplimentare la 
prețul de cost în valoa
re de peste 6004)00 lei.

Minerii din Lupeni con
tinuă să se situeze în 
fruntea întrecerii socialis 
te pe bazinul carbonifei 
al Văii Jiului în extra
gerea cărbunelui cocsifi- 
cabil. ■

In cursul lunii iunie va avea loc 
închiderea învățămîntuiui de partid. 
Pentru desfășurarea în bune con- 
dițiunl a convorbirilor recapitula
tive este necesar, ca de pe acum, 
să se ia anumite măsuri.

O problemă importantă, căreia 
trebuie să i se acorde toată aten
ția, este aceea a ajungerii la zi cu 
lecțiile în toate cercurile și cursu
rile. Organizațiile de partid, propa
gandiștii să muncească în așa fel 
incit cel tîrziu pină la 1 iunie să 
fie ținute toate lecțiile și semina- 
riile prevăzute în programul fiecă
rei forme de învățămint și numai 
după aceea să se treacă la convor
birile recapitulative.

Buna desfășurare a convorbiri
lor recapitulative depinde, in mă
sură hotăritoare, de pregătirea te
meinică a propagandiștilor. De a- 
ceea se cere ca la presemlnariile 
ce se organizează în cursul lunii 
mai să participe toți propagandiș
tii. Comitetele de partid, birourile 
organizațiilor de bază să fa măsu
rile cuvenite ca de la preseminarii 
să nu lipsească nici un propagan
dist, deoarece cu ocazia acestora 
propagandiștii au prilejul de a se 
pune la punct cu problemele ce 
trebuie să fie dezbătute în convor
birile recapitulative.

In perioada care a rămas pină 
la începerea convorbirilor recapi
tulative se vor organiza consulta
ții colective pentru propagandiști 
și cursanți la care este bine să 
participe un număr cit mai mare 
de tovarăși. De asemenea, propa
gandiștii au obligația de a da un 
ajutor efectiv cursanților în reca
pitularea materialului, de a organi
za consultații individuale pentru 
clarificarea unor probleme impor
tante.

In scopul pregătirii temeinice 
pentru convorbirile recapitulative 
este necesar ca propagandiștii și 
cursanți! să studieze, in afară de 
materialul bibliografic recomandat
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Cu 4 zile 
înainte de termen

Incepînd cu montarea 
conectarea conductelor 
a aerului de la corn- 

recipient și de aici la

Mișcarea de inovații a 
an o 

în bazi- 
al Văii

tehnice

cunoscut în acest 
largă dezvoltare 
nul carbonifer 
Jiului.

La cabinetele
ale exploatărilor miniere 
și ale unităților aparținînd 
C.C.V.J. au fost 
înregistrate 
acest an 292 
propuneri 
inovații, 
care 158 
plică

ces în procesul de pro
ducție.

Aplicarea în producție 
a inovațiilor propuse a- 
duce economii anuale 
în valoare de peste 
1 000 000 Iei.

Brigada de lăcătuși-montatori, 
' condusă de Uilăcan Ioan a primit 

din partea conducerii minei Lu
peni însărcinarea de a instala un 
compresor, 
și pînă la 
de dirijare 
presor, la
galeria care va fi alimentată cu 
aer comprimat de la acest com
presor, harnica brigadă s-a stră
duit să lucreze repede și bine. Ca 
rezultat, lucrarea încredințată a 
fost termihată cu 4 zile înainte 
de termen.

F. FLOREAN
lăcătuș

timpul anului și alte documen- 
Așa, de exemplu, este necesar 
să fie studiate de către toți 

prezentat de

în 
te.
ca 
cursanții. Raportul
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraordinară a M.A.N. 
din aprilie 1962, documentele ple
narei C.C. al Р.МЛ. din aprilie 
1962, expunerea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, la cea de a 
15-a aniversare a proclamării 
R.P.R., Comunicatul Direcției Cen
trale de Statistică cu privire la în
deplinirea planului de stat al 
R.P.R. pe 1962.

Pentru propagandiștii și cursan
ții de Ia cercurile de studiere a 
Istoriei P.M.R. se recomandă a se 
studia Raportul prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
adunarea festivă cu prilejul împli
nirii a 40 de ani de la crearea 
P.C.R., documentele plenarei C.C. 
al P.M.R. din 30 noiembrie—5 de
cembrie 1961.

Revederea materialului studiat în 
timpul anului, studierea documen
telor arătate în perioada de pre
gătire a închiderii învățămîntuiui 
de partid, dă posibilitatea de a se 
aprofunda și consolida cunoștin
țele dobindite, asigurindu-se în ca
drul convorbirilor recapitulative 
discuții cit mai vii.

Comitetele de partid vor orga
niza două-trei convorbiri recapitu
lative pentru fiecare cerc sau curs, 
în cadrul cărora se vor dezbate 
principalele probleme studiate în 
cursul anului de învățămint. Ac
centul principal în cadrul dezbate
rilor ce vor avea loc cu prilejul 
închiderii învățămîntuiui de partid 
va fi pus pe aprofundarea cunoș
tințelor cursanților în ceea ce pri
vește problemele fundamentale ale 
politicii partidului și sarcinile prac
tice ce decurg din ea.

Este bine ca organizațiile de 
partid să-și întocmească planuri de 
măsuri în legătură cu pregătirea 
și desfășurarea convorbirilor reca
pitulative. Să se intensifice activi
tatea propagandiștilor, să fie plani
ficate convorbirile recapitulative 
ștabilindu-se ziua, ora și locul 
unde se desfășoară, iar membrii 
comitetelor de partid, ai birourilor 
organizațiilor de bază să fie repar
tizați pentru a răspunde de cite 
un cerc sau curs al învățămîntuiui 
de partid în perioada convorbiri
lor recapitulative.

Acordind de pe acum toată a- 
tenția pregătirii temeinice a închi
derii anului de învățămint de partid 
se va reuși ca discuțiile purtate cu 
prilejul convorbirilor recapitulative 
să se ridice la nivelul cerințelor, 
să contribuie Ia îmbogățirea cunoș
tințelor celor care au studiat 
diferite forme
țărcîntului de partid.

în 
ale sistemului învă-

P. UNGUR
director al Cabinetului de partid

Petroșani

Străbătind șo-

ueer-itei'u
cartierul cunoscut 

pînă nu de mult sub denumirea 
de Braia veche, privirea-(i va fi 
atrasă cu siguranță de dantelăria 
de oțel a unei macarale uriașe. 
Vîrful macaralei se ridică la 
zeci de metri înălțime de' sol, îm- 
pungind parcă cerul albastru de 
primăvară ; ea domină întreaga 
priveliște a acestei părți a ora
șului în plină transformare. In 
viriul macaralei flutură un steag 
purpuriu. Priveliștea din jurul ma
caralei îți inspiră freamăt de 
muncă, priveliște obișnuită pentru 
Lupeniul zilelor noastre și mărea
ță prin semnificația ei. Este prive
liștea bătăliei pentru transformarea 
vechii așezări miniere cu cartie
rele ei mohorite, înnegrite de fum, 
într-o localitate tinără, modernă, 
demnă de harnicii ei cetățeni. 
Cîmpul bătăliei e cuprins de vuie
tul metalic al macaralelor, de frea
mătul surd al betonierelor, de iu
reșul tumultuos al muncii de șan
tier. In jurul macaralei uriașe se 
profilează pe cer construcțiile ma
sive ale viitoarelor blocuri de lo
cuințe, ale unui nou lăcaș de cul
tură — un cinematograf modern 
— și a unui complex comercial.

Si deasupra construcțiilor cu zi-

I

învăluite in schele, 
înalță brațul macaralei in vîr- 
căreia llutură steagul roșu ca 
simbol, un îndemn pentru cei 

pe schelele din împrejurimi, de

durile roșii,
se 
ful 
un 
de
a cuceri noi înălțimi prin ridicarea 
spre cer a zidurilor viitoarelor 
construcții.

Mărturie că îndemnul drapelului 
din vîrful macaralei a găsitroșu

răsunet în inima constructorilor — 
cartierul Braia nouă crește mereu 
atît in întindere, făcînd să dis
pară tot mai mult vechile locuin
țe înnegrite de fum, cit și în înăl
țime, luîndu-se parcă Ia întrecere 
cu turnul macaralei.

In imediata apropiere a macara
lei se ridică blocul A 3. Se ridica 
pentru că deși nu e terminat, zi
durile lui roșii au ajuns pină la 
etajul al treilea. Pe zidurile de
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avansarea in ridica- 
Insă nici gerul, nici 
a acoperit mortarul 
pină a ajuns pe șan-
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cărămidă, aidoma 
unui furnicar, 
trebăluiesc tinerii 
zidari din echi

pa lui Sandu Tudor. Echipa a așe
zat prima cărămidă pe temelia de 
beton a fundației noului bloc doar 
cu 4 luni în urmă. De atunci zi
durile au crescut mereu, ajungînd 
la o înălțime de 15 metri de sol. 
Cu sirguință și dîrzenie zidarii au 
învins gerul iernii, ploile șf no
roiul, greutățile care păreau că 
vor stingheri 
rea blocului, 
gheața care 
în basculante
tier nu i-a oprit din mers pe acești 
flăcăi plini de dîrzenie, de perse
verența de a se ridica tot mai sus 
spre văzduh odată cu schelele șl 
cu zidurile de cărămidă. Deși sînt 
22 de oameni, tineri cu toții în 
jurul a 22 de ani, cu firi diferite, 
aici pe șantier, împreună o bună 
parte a zilei sub cerul liber, s-au 
unit parcă într-o singură ființă hotă- 
rîtă că învingă greutățile, să se 
afle mereu mai sus de unde să 
scruteze perspectivele viitorului 
întrupat în siluetele svelte ale 
construcțiilor de pe întregul șan
tier.

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)
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Douăzeci de ani
Noaptea asta toate steiele-au ieșit
Mal la suprafață, pe sub prova lunii, <r* 
Curg șiroaie plopii către inii nit 
UndiUe tăcut șl verde prunii.

Douăzeci de ani, numai douăzeci I 
Vezi, in depărtare zarea se-ncovoaie, 
Luna-ți împlinește urma pe poteci 
Ca-n făgașuri stropii albi de ploaie.

iarba sub călcile freamătă supus. 
Luminos e aerul și tare, 
Drumul ca un iar a izbucnit in sus 
AșternindU'ți lumea la picioare.

Curg șiroaie plopii către Infinit 
Unduia tăcut șl verde prunii, 
Noaptea asta toate stelele-au ieșit 

Mai la suprafață pe sub prova lunii.
ILIE CONSTANTIN

La întîlnirea cu minerii
Veneai și tu prin timp, veneam și ou
— Năpăstuiți amfndoi — 
Și era egoismul, mereu, 
Prăpastie-ntre noi.

Și tu ai fi vrut să citiți, și eu.
Dar ne erau gurile închise
Căci cfntecul tău și al meu
Erau ritmuri nepermise ,

Ne-am intilnit acum...
Deși ne cunoaștem.
Tu ești timid, pe mine-i stăpi nă emoția, 
Dar am pus poezia-ntre noi punte

Sfiala s-a topit ca un bulgăr de nea 
Și legătura noastră e stîncă de munte 
Ce e-n flecare mai bun să se dea; 
Lumină adîncurilor tu șl eu cîntarea-mpBnită; 
Și-a ta-i poezie la fel ca a mea:
Din suflet pornită.

1. CIOCLEI

Sfătuitorul nostru — cartea

V Е R S U
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Concurs artistic la Lonea

Ca șl celelalte biblioteci din Va
lea Jiului și biblioteca din Vulcan 
are mulți prieteni. Numeroasele 
acțiuni cu cartea care se organi
zează aici ea recenzii, simpozioa
ne tehnice și literare, jurnale teh
nice vorbite, dimineți de basme 
cu copiii, expoziții și vitrine cu 
ofirți, contribuie din plin la stimu
larea Înțelesului pentru citit al 
oamenilor muncii, la ridicarea ni
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velului lor profesional șl de cul
tură generală. Iar dragostea șl pa
siunea bibliotecarei Boda Elena 
pentru meseria sa, grija, eu care 
îl servește pe fiecare, justifică și1 
mai mult împrietenirea oamenilor 
din Vulean cu Cărțile. Rață Va- 
sile, Tudorică Ștefan, Fasolă Mi
hai, Nicoară Nicolae, Păcală loan, 
Trușcă Nicolae slot numai cîțiva 
din cei mai pasionați cititori ai 
bibliotecii din Vulcan.

Turneul Filarmonicii 
de stat din Arad
In cadrul turneului pe care îl 

întreprinde prin Valea Jiului, or
chestra de muzică populară a Fi
larmonicii de stat din Arad a pre
zentat vineri seara, In sala Tea
trului de stat din Petroșani spec
tacolul muzical „Viață nouă, cin- 
tec nou", răsplătit cu vii aplauze 
de numărul mare de spectatori 
prezenți tn sală.

La reușita spectacolului și-au a- 
dus contribuția pe lingă tinerii so
liști vocali Teodor Ilica, Marcela 
Ghemeș și Ludmila Bublitki din 
Arad și cunoscuții interpreți de 
muzică populară Emil’Gavriș și Lu- 
creția Ciobanu, soliști ai Radiote- 
leviziunii.

Asemenea programe vor fi pre
zentate și în celelalte centre mun
citorești din Valea Jiului.

C. IOAN 
corespondent

Biblioteca tehnică a U.R.U.M.P. este prietenul tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din uzină.Aici ei găsesc întotdeauna cărțile 
de care au nevoie, care îi ajută in rezolvarea diferitelor probleme, în 
ridicarea calificării. După cum se vede și din clișeul alăturat, la bi
blioteca tehnică au venit doi muncitori. Cine sini ei ? Sînt tinerii Oli- 
novici Anatolie și Boroș loan, ambii strungari în secția mecanică a uzi
nei. IN CLIȘEU: Tovarășa bibliotecară Zamfirescu Aria le împrumută 
cărțile solicitate.

In eadrul celui de-al VII-lea 
concurs al formațiilor artistice de 
amatori, în sala clubului muncito
resc din Lonea s-a desfășurat re
cent faza orășenească a concursu
lui. Au participat formațiile artis
tice ale clubului muncitoresc din 
Lonea și ale căminului cultural 
din Cimpa.

Deschiderea cortinei a adus în 
scenă corul clubului muncitoresc 
din Lonea, care a interpretat la un 
bun nivel artistic cîntecele „Parti
dului, părinte al bucuriei" de Ro- 
mașcanu, „Mindra mea, sprîncene 
multe", prelucrare de V. Popescu, 
„In crîng" de Veber și „Noroc 
bun”. Prin înaltul nivel interpre
tativ, prin forma de prezentare în 
scenă și a echilibrului sonor tntrr 
voci, coriștii loneni au atras sim
patia și aprecierea publicului spec
tator.

O notă bună se cuvine și or
chestrei de muzică populară a 
clubului din Lonea, ca și soliști
lor vocali și instrumentiști, care 
au interpretat frumoase melodii 
populare. Dintre soliștii vocali și 
instrumentiști s-au remarcat prin 
stilul de interpretare tovarășii 
Muteșan loan, Avram Florica, 
Boglea Reghina, Sile Cîltea, Mo- 
raru Dochița, Enache Brînză și 

îndeosebi solistele de muzică popu
lară de la căminul cultural din 
Cimpa, Trifan Viorica și Lăcătuș 
Florica.

Un frumos program a prezentat 
și brigada artistică de agitație a 
I.L.L., care activează pe lingă clu
bul muncitoresc din Lonea. Aceasta 
însă a păcătuit prin folosirea e- 
xagerată a monoloagelor și reci
tărilor, ceea ce a produs unele 
rupturi în textul brigăzii.

Apariția pe scenă a brigăzii ar
tistice de agitație a căminului cui- 
tural din Cimpa a fost primită cu 
vii aplauze, cunoscîndu-se presti
giul de care se bucură această 
formație, ca și întreaga activitate 
a căminului cultural din Cimpa, 
Tinerii artiști amatori cimpeni n-au 
înșelat așteptările publicului. Ca 
și în alte dăți, colectivul acestei bri
găzi a reușit să țină trează aten
ția publicului spectator, prin con
ținutul bogat de idei al progra
mului, printr-o ingenioasă formă 
de prezentare. La reușita acestui 
program și-au adus contribuția in 
egală măsură attt colectivul bri
găzii, cît și cadrele didactice de 
la școala de 8 ani din localitate.

Concursul tinerilor artiști ama
tori din Lonea și Cimpa s-a în- 
cheiat cu dansul cu temă „La cla- 
că-n sat", prezentat de formația 
de dansuri a căminului cultural 
din Cimpa, dans ce s-a bucurat de 
succes.

Concursul tinerilor artiști ama
tori din cele două localități ifp’ 
niere a scos în evidență preocupa
rea permanentă a formațiilor ar
tist ia< de amatori și îmbunătăți
rea substanțială a repertorillor.

Dacă se pot rpune lucruri bune 
despre formațiile prezente la con
curs, nu poate fi trecută cu vede, 
rea indiferența și lipsa de preocu
pare de care a dat dovadă colec
tivul de conducere al căminului 
cultural din Jieț. Deși aici a fost 
repartizat un actor de la Teatrul 
de stat din Petroșani pentru a în
druma activitatea culturală, din 
cauza comodității și a unor neîn
țelegeri în cadrul colectivului de 
conducere al căminului, n-a fost 
prezentă la concurs nici o forma
ție ertiștică. Tovarășul director al 
Școlii de 4 ani din Jieț, Zegan 
Emanoil ce are de spus despre a» 
cest lucru ?

MARCU PETRU 
inspector cultural

? ±

LA CLUBUL DIN URICANI

tind cxlstâ preocupare $i rezultatele slut Pune
Răspunzînd interesului tot mai 

mare manifestat de oamenii mun
cii pentru ridicarea continuă a ni
velului politic, ideologic și cultu
ral, pentru petrecerea timpului li- 
bar în mod util și plăcut, conduce
rea clubului muncitoresc din Uri
cani, cu sprijinul comitetului sin
dicatului și sub îndrumarea comi
tetului de partid de la mină, a 
cordă o atenție deosabita activi
tății cultural-educative de masă. 
Clubul muncitoresc, situat în cen
trul noului oraș îl atrage deopo
trivă pe fiecare. Aici, activitatea 
începe de dimineață, fie că primii 
tare vin sînt al avii de la cercul 
de acordeon, fie că sînt cursantele 
de la careul de croitorie sau biblio
tecara. După-amiază, activitatea 
Clubului se întețește. Oameni mulți, 
de vîrste și profesii diferite, vin 
cu drag aici, în cea de a doua lor 
casă, unde găsesc tot caea ce la 
trebuie. Vor să joace șah, table, 
rummy, sălile le stau la dispoziție. 
Vor să împrumute o carte, două, 
bibliotaca e alături și tînăra biblio
tecară Capră Georgeta îi servește 
de fiecare dată cu plăcere pe fle
car 2, Iar saara, sălile '■lubului cu
nosc o animație deosebită. Forma
țiile artistice ale clubului cum 
sînt corul, cele două brigăzi ar
tistice de agitație, echipa da dan
suri, taraful de muzică populară 
și celelalte sînt îndrăgite de locui
torii noului oraș. Iar tineri ca Is

pas Margareta, Șuster Maria, Po
pescu Vasile, Orășel Sima, Sara 
Ana, Turlui Nicolae, Hanciu Li
liana, Ilie Irina din brigada artis
tică da agitația, Bălăuță Nicolae, 
Apolozan Victoria, Duca Cristea, 
loniță Gina din formația de dan
suri, ca și vîrstnicii Pașca Anton, 
Văgăun Ioan, Toma Iuliu, compo
nent! ai tarafului vin cu drag la 
repetiții, cîntă plini de optimism 
viața noului oraș, a harnicilor mi
neri, a frumoasei noastre patrii.

Repetițiile formațiilor se desfă
șoară conform unui program, res
pectat de toți artiștii amatori ai 
clubului. Așa se explică, de ce, 
brigada artistică de agitație a ocu
pat locul întîi la faza orășenească 
a celui de-al VII-lea concurs al 
formațiilor artistic? da amatori, de 
ce, corul înființat abia la sfîrșitui 
anului trecut își mărește zi de zi 
numărul membrilor, îmbogățindu-și 
permanent repertoriul. Un merit în 
această vastă și frumoasă activi
tate îl are atît tovarășul Bota Ll- 
viu, directorul clubului, cit și tî- 
nărul instructor Boita Sergiu, care 
se ocupă cu deosebită grijă și 
meticulozitate de întocmirea și pre
gătirea programelor artistic s, să
dind în sufletele tinerilor dragos
tea pentru cultură și artă, dragos
tea pentru frumos. Ier faptul, că 
de multe ori Ia repetițiile forma
țiilor artistice vin și tovarăși din 
conducerea exploatării, constituie 

un imbold în. activitatea culturală 
a tinerilor. Deseori asistă la repe
tiții tovarășii Săbău loan, șeful 
exploatării miniere, tovarășul Mă- 
tăsăreanu Iosif, secretarul comite
tului de partid al minei și tova
rășul Ilie Petre, președintele comi
tetului sindicatului, dau diferite in
dicații tinerilor și de multe ori 
pleacă acasă seara, tîrziu, împreu
nă cu aceștia.

in vederea îmbunătățirii muncii 
cultural-educative de masă și a 
ridicării ei la nivel superior, co
mitetul sindicatului a luat o serie 
de măsuri eficiente. întreaga acti
vitate se desfășoară după un plan 
lunar de acțiune, judicios întocmit. 
La sfîrșitui fiecărei luni, comitetul 
sindicatului ține ședințe de ana
liză cu comisia culturală, privind 
munca pe luna trecută și întocmesc 
planuri de acțiune pe luna urmă
toare. Fiecărui membru din comi
tetul sindicatului i s-a trasat sar
cina de a se ocupa de una din 
formațiile artistice ale clubului, de 
mobilizarea tinerilor la repetiții și 
de bunul mers al repetițiilor, de ac
tivitatea profesională a tinerilor 
care activează în formația respecti
vă, ca și de viata lor particulară. 
Această metodă dă rezultate bune 
și va trebui aplicată și de comite
tele sindicale de la celelalte între
prinderi din Valsa Jiului, in sco- 
pu' îmbunătățirii muncii cultural- 
artistice în localitățile respective.

Dar activitatea cultural-educati- 
vă de masă ce se desfășoară in ca
drul clubului muncitoresc din Uri- 
câni nu se limitează numai la for
mațiile artistice. Comitetul sindi
catului acordă multă atenție or
ganizării de informări politice, pen
tru a-i ajuta pa muncitori să fie 
la curent cu cele mai importante 
evenimente interne și internaționa
le. In acest scop, lunar se fac 
două informări politice la toate sec
toarele minei, ascultate de fiecare 
dată cu interes de către mineri.

Munca cu cartea joacă un rol 
deosebit de important în cadrul 
clubului. Cele peste 7 000 de ve
lums de literatură beletristică, po
litice și de cultură generală, ii pu
ne la curent cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii. Ac
țiunile cu cartea ce se organizea
ză la club atît pentru cei mari, 
cît și pentru copiii minerilor, sînt 
interesante și atractive. Dar ele 
sînt prea rare. Au loc odată pe 
săptămînă, uneori Ia două săptă- 
mîni, In programul clubului mani
festările artistice trebuie să se îm
pletească și cu alte acțiuni cultu
ral-educative, care să-i intereseze 
și să-i atragă pe oamenii muncii. 
Se pot organiza mai multe recenzii, 
seri de întrebări și răspunsuri, con
cursuri „Cine știa cîștigă" și alte 
asemenea acțiuni, făcînd activita
tea clubului cit mai variată.

O muncă insuficientă se des
fășoară cu cartea tehnică-mijloc im
portant de ridicare a nivelului 
tehnico-profesional al muncitorilor 
și de introducere a tehnicii mo

derne în procesul de producție. 
Comitatul sindicatului va trebui să 
analizeze această latură a activi
tății culturale și să ia măsuri e- 
ficiente pentru îmbunătățirea ei. 
Este necesară o colaborare strînsă 
între conduc area bibliotecii clubu
lui și comisia de ingineri și teh
nicieni de la mină, pentru organi
zarea de conferințe tehnice, de 
simpozioane pe tema tehnice și al
te acțiuni care să-i intereseze pe 
muncitori, ele fiind direct legate 
de specificul muncii lor.

Pentru ca activitatea cultural- 
educativă de masă să se desfășoare 
la nivelul posibilităților existente 
la Uricani, este necesar ca toti 
oamenii muncii să ia parte activă 
la manifestările ce se organizează 
la. club, iar cu tovarăși ca Popa 
Mircea, Berceanu Angela, soții Jim- 
boreanu Cornel și Gabriela șl alții 
va trebui dusă o susținută muncă 
de lămurire pentru antrenarea lor 
la activitatea culturală a clubului.

Practica a dovedit că atunci cînd 
există preocupare și treaba merge 
bine. Numai în felul acasta, prin 
participarea majorității oamenilor 
muncii la viața culturală și prin 
sprijinul permanent al comitetului 
sindicatului, sub atenta îndrumare 
a comitetului da partid al minei, 
acti/îlatea cultural-educativă de 
masă în cadrul clubului muncito
resc din noul oraș al Văii Jiului 
Uricani — va fi tot mai rodnică, 
mai atractivă, mai folositoare.

D. GHIQNEA
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STBÂUUE ЙЭЩІ

Medicul Diaconescu Eugen lucrînd Ia un modern aparat ROnt- 
gen, cu care a fost utilată recent policlinica din Petroșani.
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Cinstea flc a primi drapelul
Fondul verde a îmbrăcat Într-Uii 

cadru primăvăratec și comuna A- 
ninoasa. In acest peisaj, cupele 
încărcat? cu cărbune ce aleargă 
sprintene peste văi și dealuri pe 
corzile de oțel sînt o expresie vie 
a muncii avîntate ce se desfășoară 
în adîncuri, o mărturie a luptei 
de zi cu zi a minerilor cu stra- 
tele negre de cărbune...

...Acum cîteva zile, peste 250 
mineri, muncitori, tehnicieni și in
gineri, reprezentanți de frunte al 
colectivului minei, au fost martori 
ai propriilor lor succese : îndepli
nirea și depășirea în anul 1962 a 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor la toii indicii, cele peste 6000 
tone de cărbune extrase în afara 
planului pînă Ia sfîrșitul lunii a- 
prilie din acest an. sporirea ran
damentului ia 1277 kg. pe post și 
reducerea prețului de cost al to
nei de cărbune cu 0,98 lei fată 

■de cel planificat, sînt fapte edifl- 
< catoare ale preocupării acestui со- у 

lectiv de muncă pentru traduce
rea în viață a sarcinilor trasate de 
partid.

Ir. aplauzele tuturor celor pre- 
zenți, reprezentanților minerilor li 
s-au înmînat drapelul și diplomele 
da mină fruntașă pe ramură și de 
colectiv de muncă fruntaș pe Va
lea Jiului.

Nu e greu să-i recunoști pe cei 
ce au avut cinstea de a primi 
drapelul și diplomele. Unul, era

VIAȚA D E__ P A R T ID

Sprijin prețios al comitetului de partid 
în conducerea activității economice

Comitetul de partid al minei Pe- 
trila se sprijină în activitatea sa 
pe un larg activ de partid. Fiind 
alcătuit din tovarăși selecționați 
din membri ai birourilor organiza
țiilor de bază și din alți comu
niști cu pregătire politică și pro
fesională, cu experiență în mun
că, capabili de a îndeplini sarci
nile ce li se încredințează, acti
vul de partid a devenit un sprijin 
deosebit de prețios al comitetului 
de partid.

O problemă care a preocupat 
mult în ultimul timp comitetul de 
partid, a fost folosirea cît mai 
judicioasă, mai eficace a activu
lui în conducerea activității eco
nomice. Din activ a fost format 
un colectiv care se ocupă în mod 
special de problemele economice 
— colectivul economic, compus 
din 21 de tovarăși, mineri frun
tași, cum sînt Michiev Gheorghe, 
Szabo Iosif, inginerii și tehnicienii 
Berceanu Lucian, Tenczler Ștefan, 
Demeter Ioan și alții. In conduce
rea activității economice, comite
tul de partid se bazează direct pe 
acest colectiv. Instruiți periodic 
asupra sarcinilor economice ce 
stau în fața exploatării, îndrumați 
îndeaproape, membrii colectivului 
reușesc să aducă o contribuție pre
țioasă la rezolvarea sarcinilor ce 
ștau în fata comitetului.

minerul Cristea Aurel, șeful unei 
brigăzi din sectorul I, din al cărei 
abataj au fost scoase la ziuă mii 
de tone de cărbune peste sarci
nile planificate. Pe Ia sfîrșitul a- 
nului 1960 brigăzii comunistului 
Cristea i-a fost încredințat abata
jul frontal deschis atunci în sec
torul I. De atunci brigada a cuce
rit mari victorii pe frontul luptei 
pentru mai mult cărbune. 1

AI doilea miner din grup care . 
a preluat distincțiile era comunis
tul Moisiu Remus. Succesele obți
nute lună de lună, de brigada pa 
care o conduce sînt bine cunoscute, 
despre ele vorbesc graficele, pa
noul de pe aleea fruntașilor. Sem
nificativ este, de asemenea, faptul 
că brigăzii luj i-a fost încredințat 
cel de-al doilea abataj frontal des
chis anul trecut în stratul 3 din 
sectorul IV. Alături de cei doi mi
neri fruntașj pășea inginerul Brîn- 
duș Aurel, șeful sectorului IV Pri
boi, sector care și-a adus pea mai 
însemnată contribuție la obținerea 
succeselor pe exploatare.

„Vom prețui cum se cuvina cins
tea ce ne-a acordat-o partidul, an- 
gajîndu-ne ca și în viitor să lup
tăm cu eforturi sporite pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
ce ne vor sta în față". — se an
gajară minerul David Ioan și to
varășul Lcdrer Ioșif, șeful exploa
tării.

V. OROS

Cu cîteva luni în urmă, în acti
vitatea sectorului de rambleu al 
minei s-au constatat mari neajun
suri. Sectorul nu-și îndeplinea în 
întregime sarcinile, provocînd pier
deri și sectoarelor productive I și 
IV. Pentru a descoperi cauzele ca
re au generat deficiențele în mun
ca sectorului, comitetul de partid 
a format un colectiv din tovarășii 
din colectivul economic al activu
lui de partid care a studiat mai 
multe zile în șir desfășurarea pro
cesului de producție în sector, s-a 
consultat cu muncitorii, a verificat 
funcționarea instalațiilor.

Studiul efectuat a dat posibili
tate comitetului de partid să dez
bată temeinic Jntr-o plenară a sa 
lărgită activitatea sectorului, să 
stabilească măsuri pentru remedie
rea deficientelor semnalate. Pe 
baza propunerilor făcute de colec
tivul care a studiat activitatea 
sectorului s-au stabilit, printre al
tele, măsuri pentru o repartizare 
mai judicioasă a efectivului de mun
citori pe puncte de lucru, reexa
minarea muncitorilor care deser
vesc utilajele de rambleu, urmări
rea pe baza unui grafic a intrării 
în reparație a utilajelor, iar pen
tru întărirea disciplinei, în sector 
au fost schimbați cîțiva maiștri 
care nu-și făceau datoria; a fost

CUCERITORII 

Înălțimilor 
(Urmare din pag. l-a)

Pe un alt bloc, la cițiva zeci 
de metri de A 3, se întrec cu înăl
țimile și frații Pop. Sini trei irâți 
care și-au format o echipă de zi
dari. fnalți și bine tăcuți, animați 
de dorința de a face treabă, de a 
construi, pe șantier au mai găsit 
numeroși băieți de o seamă cu ei, 
stăpîniți de aceeași dorință. Acum 
sînt frați cu toții, iormînd un co
lectiv care lună de lună e prezent 
pe panoul evidențiaților, printre 
cei cu cele mai mari depășiri de 
normă.

Ca și băieții lui Sandu Tudor 
sau frații Pop, ptftdre învingătorii 
înălțimilor se află și zidarii din e- 
chipa tinărului Albert Arpad. De 
aceștia se discută mult pe șantier 
nu numai pentru că in timp de 
două luni au ridicat zidurile noului 
cinematograf ci, mai mult, pentru 
că au lost ia înălțime și in privin
ța exigențelor privind calitatea a- 
ceslei construcții pretențioase. A- 
cum, tinerii zidari ai lui Albert 
Arpad se pregătesc să pună aco
perișul — boltă pe cele patru zi
duri ale cinematagraiului — o trea
bă de mare răspundere. Și băieții, 
după ce au studiat proiectele și 
au luat cunoștiință de natura lu
crării, și-au bătut palmele cu op
timism ; vor fi ia înălțime I

Printre cei de care merită să 
vorbim pentru a întregi cîmpul de 
bătălie sînt și instalatorii din e- 
chipa lui Istudor Vintilă, oameni 
iscusiți, dornici de a cunoaște tot 
mai mult, animați de dorința de 
a face o treabă cit mai bună. Ei 
întind in interiorul blocurilor, prin 
zidurile de cărămidă și beton, re
țeaua conductelor din țevi de fier, 
plumb și mase plastice, prin care 
apa, aidoma sîngelui care circulă 
prin venele corpului omenesc, va 
ajunge pînă la apartamentele de la 
ultimele etaje, alimentind viața de 
dincolo de zidurile viitoarelor 
blocuri.

.„Sînt zidari și instalatori, beto- 
nlști șl vopsitori, oameni simpli 
și modești in universul trepidant al 
șantierului, anonimi pentru restul 
lumii. Sînt totuși prezenți dacă nu 
cu numele, dar prin faptele lor pli
ne de dlrzenie și entuziasm în lic
oare construcție ridicată spre văz
duh. Sînt prezenți în inimile noas
tre ca învingători ai timpului, drept 
cuceritori ai înălțimilor...

schimbată chiar conducerea secto
rului. De la luarea acestor măsuri, 
sectorul și-a îmbunătățit substan
țial activitatea, el ue mai rămî- 
nînd sub plan.

Un alt colectiv a studiat în luna 
februarie desfășurarea procesului 
de producție în sectorul II care 
în prima parte a anului a întîm- 
pinat greutăți în realizarea sarci
nilor de plan. Colectivul a desco
perit în sector neajunsuri îndeo
sebi în ceea ce privește plasarea 
rațională a muncitorilor în func
ție de linia activă de front, apro
vizionarea locurilor de muncă, ac
tivitatea brigăzilor de întreținere 
etc. Propunerile făcute de colectiv 
pentru îmbunătățirea activității 
tehnico-economice a sectorului s-au 
referit ia concentrarea producției, 
întărirea brigăzilor din abataje și 
de la lucrările de întreținere, la 
asistenta tehnică, revizuirea mo
nografiilor de armare în vederea 
asigurării reducerii consumului de 
material lemnos ete,, măsuri care 
au fost înfăptuite, contribuind la 
îmbunătățirea activității sectorului. 
Dovadă: colectivul sectorului a ex
tras de la începtul anului peste 
3 340 tone de cărbune peste plan.

In urmă cu două luni, un alt 
colectiv din activul de partid a 
studiat activitatea politieo-edueatlvă

NOTE ȘI COMENTARII
Așteaptă

CQnemat«grafuI „7 Noiembrie". 
Local nou, frumos, dotat cu Insta
lații de cinemascop. Iu fața clă
dirii, dalele de beioti s-au măcinat 
transfermîr.du-se în...balast, ceea сэ 
jenează mult circulația pe alei...

Halele pieții. Clădire ridicată cu 
puțini ani în urmă, avînd maga
zine și anexe spațioase. Mica piață 
pavată din fața halei s-a denive
lat însă, avînd gropi unde băltește 
apa...

Cine d
Cu vreun an de zile în urmă, 

la Vulcan au început intense lu
crări pentru termoficarea orașului. 
Un Iot specializat de constructori 
a pornit să sape șanțuri și canale, 
să monteze conducte și cămine de 
vizitare, să execute izolații și alte 
lucrări necesare în porțiunea din
tre uzina electrică și noile blocuri 
de locuințe.

In drumul lor, acești construc
tori au desfundat unele străzi cu 
lucrările de canalizare, făcîndu-le 
Impracticabile circulației. Așa este, 
de exemplu, porțiunea cuprinsă 
între club și bariera C.F.R. Acum

Trec luni
I.C.O. nu are de gînd să dea 

în folosință noua stație de auto
buz — cap de linie — de la tunelul 
Petrlla. Intr-adevăr, încă din iar
nă s-au început lucrări pentru 
umplerea și amenajarea unui teren 
lingă bariera C.F.R. pentru ca au
tobuzele să poată întoarce acolo, 
să nu mai staționeze în fața ba
rierei atît de des ținută închisă.

Pînă acum, de cite ori Intîrziau 
autobuzele de pe traseul local 
Petroșani—Pețrila, se invoca ace
lași motiv de către șoferi: era
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Se extinde tăierea cărbunelui cu haveza
încă din luna noiembrie 1962 la 

sectorul II al minei Vulcan s-a in
trodus o haveză de tip K.M.P.-3. 
Tăierea cărbunelui cu acest utilaj 
se face în bune condițiuni mai a- 
les după inovația făcută de ingi
nerul Lupșa Nicolae. Inovația con
stă în modificarea săniei ее lu
necă pe craterul SLASK. Prin în
clinarea săniei (înainte era ori
zontală) s-a mărit randamentul ha- 
vezei eu 3 la sută, iar spațiul ne- 
havat a scăzut cu 50 la sută. In 

a organizației de bază din secto
rul X — depozit de lemne pentru 
realizarea sarcinilor de plan și în
tărirea disciplinei în procesul de 
producție. Cu prilejul controlului 
efectuat s-au constatat numeroase 
acte de indisciplină în timpul ore
lor de muncă, plecări din serviciu 
și alte abateri pe care conducerea 
sectorului le-a tolerat. Măsurile 
luate de comitetul de partid în ur
ma acestor constatări, au determi
nat îmbunătățirea activității secto
rului.

In prezent, comitetul de partid 
al minei avînd în vedere că ex
ploatarea e deficitară Ia doi in
dici de bază ai planului de pro
ducție — productivitatea muncii 
și consumul de material lemnos — 
a hotărît să analizeze în plena
rele sale viitoare rezervele exis
tente în cadrul exploatării pentru 
realizarea acestor indici. In vede
rea analizării temeinice a acestor 
probleme, comitetul de partid a 
format două colective din tovară
șii din activul de partid, care stu
diază în prezent în cadrul sectoa
relor posibilitățile de sporire a 
productivității muncii și reducere 
a consumului de material lemnos. 
Fără îndoială că, și de data aceas
ta, concluziile și propunerile pe 
care le vor face colectivele vor 
fi de un real ajutor comitetului 
de partid în elaborarea unor mă
suri eficace pentru realizarea pla
nului la toți indicii.

I. D.

pe alții ?
...Două aspecte luate la întîm- 

plare din localitatea noastră, as
pecte care nu fac cinste gospoda
rilor respectivi. Atît cinematogra
ful cit și halele au administrator, 
care văd această stara 'de lucruri. 
Dar de ce oare se împacă cu ea 
și nu iau măsuri să fie reparate 
stricăciunile ? ©ri așteaptă pe alții 
să facă reparațiile necesar? î

p e g e ?
însă, montajele respective s-au în
cheiat iar constructorii au plecat. 
Străzile au rămas însă în conți- 
nuare nereparate, îngreunând foar
te mult legătura cu unele cartiere 
si Întreprinderi din oraș. Tot la 
fel, este blocată circulația între 
club și gara C.F.R. din cauza șan
tierului 10 Vulcan, care a stricat 
drumul de legătură.

Gospodarii de la Sfatul popular 
al orașului Vulcan și-au pus oare 
întrebarea: cine drege și CÎnd, 
drumurile stricate de constructori? 
Sau circulația va rămîne blocată 
în sectoarele respective ?

la pînd...
bariera închisă Ia trecerea de la 
tunel, iar mașinile trebuiau să sta
ționeze 30—60 (?) minute în fața 
barierei I ? Cu aceasta li se lua 
„piuitul" la călătorii nemulțumiți 
care pierdeau timpul așteptînd prin 
stații.

Sau. cumva, cred tovarășii de la 
serviciul de transport I.C.O. că 
prin punerea în funcție a noii sta
ții și evitarea barierei C.F.R. pierd 
un „motiv tare" în „justificarea" 
neregularității transportului urban ?.« 

stratul 18 blocul I, partea estieă, 
brigada lui Mihai Vasile a extras 
în primul trimestru, cu ajutorul 
havezei, 9 034 tone de cărbune 
fată de 8 700 tone cît era planifi
cat. Acest utilaj funcționează și 
în prezent în bune condiții. In luna 
aceasta, tot la sectorul II, stratul 
18, blocul I, în partea vestică va 
fi introdusă încă o haveză de a- 
cest tip, folosindu-se inovația a- 
mintită la sanie. Așa eă, tăierea 
Cărbunelui cu haveza se va extin
de în cadrul sectorului II. Viteza 
de tăiere a havezei folosite pînă 
în prezent a atins 70 m. tai 2 % ore.

PROGRAM OE RADIO
13 mai

PROGRAMUL I, 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul ziarului Seîn- 
teia, 8,30 Concert de dimineață, 
9,00 Tinerețea ne e dragă, 9,35 So
liști instrumentiști de muzică popu
lară. 10,00 Mici formații de muzi
că ușoara, 11,05 Soliști al teatre
lor muzicale din tară, 12,30 Cin- 
tece de dragoste și jocuri populare, 
13,10 Muzică ușoară de compozi
tori sovietici, 14,30 Muzică popu
lară din Banat, 15,00 Soliști de mu
zică ușoară, 16,15 Vorbește Mos- 
eova ! 17,10 Cîntece de pace și
prietenie, 18,02 Melodii orchestrale 
de estradă, 18,30 Lecția de limba 
rusă (pentru începători), 19,00 Re
vista economică Radio, 20,15 Mu
zică ușoară de Florentin Delmar,
20.40 Pagini orchestrale din ope
re 21,15 Tribuna Radio. PROGRA
MUL П. 10,10 Muzică din operete, 
10,45 Melodii populare, 11,15 Pa
gini de proză, 12,05 Muzică ușoa
ră, 13,00 Muzică populară roml- 
nească și a minorităților națio
nale, 14,35 Formații de muzică u- 
șoară, 15,31 Soliști și formații ar
tistice de amatori, 16,30 Pagini or
chestrale din opere, 17,00 Muzică 
ușoară, 18,47 Muzică populară,
19.40 Muzică de dans, 20,30 Din 
muzica popoarelor, 21,30 Aspecte 
de la recitalul literar-muzical: 
„Primăvara" (II) organizat de Ra- 
dioteleviziune, 22,00 Interpret! de 
operă.
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Rezoluția Comitetului special al O.N.U.Vizita lui F. Castro 
în U. R. S, S.

IRKUTSK 11 (Agerpres).
І Primul ministru al Cubei, Fidel 
Castro, și persoanele care îl înso
țesc au sosit ’ 
din Tașkent.

împreună cu 
sit la Irkutsk 
prim-locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., Alexandr- 
Alexeev, ambasadorul sovietic 
Cuba, și alte persoane.

----= © = -

Sentința în procesul 
spionului Penkovski
MOSCOVA 11 (Agerpres).
Colegiul militar al Tribunalului 

Suprem al U.R.S.S. a condamnat 
pe spionul Oleg Penkovski, cetă
țean al U.R.S.S., la pedeapsa eu 
moartea prin împușcare și confis
carea averii personale.

Colegiul militar a intervenit pe 
Ungă Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., cerînd ca Penkovski să 
fie lipsit de titlul militar de colo
nel, precum și de ordine și medalii.

Spionul de legătură Greville 
Wynne, cetățean al Marii Britanii, 
a fost condamnat la opt ani din
tre care trei ani închisoare, iar 
restul pedepsei o va executa la o 
colonie de muncă 
sever.

In conformitate 
U.R.S.S., Penkovski

la Irkutsk, venind

Fidel Castro au so- 
Vasili Kuznețov,

(Agerpres). 
amestecul yan-
Republicii Do- 
Comitetul Cen- 
Socialist popu-

în

im- 
tre- 
sin- 
este

guvernul despotic al 
și să instaureze un 
adevărat democratic

lui 
re- 
și

din

subliniază în declarație, vor 
împingă pe militariști și guvernul 
dominican spre o ciocnire armată 
cu Haiti. Aceasta ar însemna un 
război între popoarele noastre. Dar 
oamenii muncii și poporul Repu
blicii Dominicane nu sînt intere
sați să lupte împotriva poporului 
din Haiti. Popoarele noastre tre
buie să se sprijine reciproe în 
lupta împotriva dușmanilor lor co
muni : imperialismul nord-american 
și oligarhiile reacționare locale.

In declarație se arată că inter
venția militară colectivă a Orga
nizației Statelor Americane în 
Haiti atrage după sine o nouă o- 
cupație americană a Republicii Do
minicane și va ajuta reacțiunea în 
lupta sa împotriva poporului.

Declarația se încheie cu chema
rea : „Jos O.S.A. !, Jos Duvalier !, 
Jos comploturile care urmăresc în
făptuirea unei lovituri de stat re
acționare !".

cu un regim

constituția 
dreptul să 

adreseze Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. cerere de grațiere. 

Acuzatul Wynne are dreptul să 
facă apel pentru reducerea pe
depsei. ț

CU

are

NEW YORK
Sub titlul „Jos 

keilor în treburile 
minicane și Haiti", 
trai al Partidului
Iar dominican a dat publicității o 
declarație în care condamnă încer
cările S.U.A. de a folosi actualul 
conflict haitiano-dominican pentru 
intensificarea reacțiunii interne și 
permanentizarea dominației impe
rialiste în cele două țări.

Partidul nostru, se spune în de
clarație, condamnă amestecul 
perialismului nord-american în 
burile statului Haiti, întrucît 
gurul scop al acestui amestec
de a împiedica poporul haitian să 
înlăture 
Duvalier 
gim cu 
popular.

Cele mai reacționare forțe
Republica Dominicană în colabo
rare cu imperialismul S.U.A., se

-----------©

Uriașe cheltuieli militare prevăzute 
în bugetul

BONN 11 (Agerpres).
In Bundestagul vest-german a 

fost discutat în a doua citire pro
iectul bugetului de stat pe anul 
1963. Bugetul pe acest an însu
mează 57 700 000000 mărci. Chel
tuielile pentru cursa înarmărilor 
reprezintă 18 400 000 000 mărci, a- 
dieă o treime din întregul buget.

Datorită uriașelor cheltuieli mi
litare, proiectul de buget prevede

NEW YORK 11 (Agerpres).
La 10 mai, în ciuda opoziției re

prezentantului Angliei, Comitetul 
special al O.N.U. pentru examina
rea problemei aplicării Declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței popoarelor și țărilor colo
niale a hotărît alcătuirea unei mi
siuni speciale care urmează să ple
ce în Aden pentru a studia situa
ția existentă și pentru a prezenta 
apoi Comitetului special al O.N.U. 
un raport. Președintele acestui co
mitet, a cerut guvernului britanic, 
„să-și revizuiască poziția și să co
laboreze cu membrii misiunii pen
tru ca vizita pe care aceasta o va 
întreprinde 
nunată de

Comitetul 
adoptat, de 
rezoluție propus de cele opt state 
afro-asiatice, (Cambodgia, Irak, 
Coasta de Fildeș, Madagascar, Si
ria, Mali, Tanganica, Tunisia) că
rora li s-a alăturat Iugoslavia, prin 
care se cere Consiliului de Secu
ritate 
Africa

în Aden să fie încu- 
succes".
special al O.N.U. a 

asemenea, proiectul de

de guvernul 
ea constituie 

pacea și secu- 
Rezoluția cere

a institui o prezență efec- 
O.N.U. în acest teritoriu, 
drept agresiune orice în- 
a Republicii Sud-Africane 

de

cadrul unei 
de Martin 

mișcă- 
reiese 

agenția 
acord,

segregației din localurile 
în mod progresiv în vii- 

90 de zile, promovarea 
în funcții, pe bază de e- 
cu albi, eliberarea tutu-

Birmingham
că autoritățile orașului (Consiliul 
municipal și el personal) nu se vor 
considera deloc angajați de acor
dul realizat de către „comitetul 
birasial". Agenția Associated Press 
arată că E. Connor, care în cali
tate de șef al poliției a condus 
forțele polițienești ce au dezlănțuit 
teroarea în cursul demonstrațiilor 
împotriva segregației organizate de 
populația de culoare a declarat că 
de fapt, populația de culoare „nu 
a cîștigat nimic".

Chiar și Burke Marshall, trimi
sul special al ministrului justiției 
al S.U.A., care timp de o săptă
mînă s-a aflat la Birmingham ur
mărind tratativele în vederea rea- 

’ lizării acordului, întoreîndu-se la 
Washington a declarat, după cum 
menționează agenția France Presse 
„că e prea devreme pentru a afir
ma eă problema rasială a fost so- 
luționată la Birmingham".

R. F. G.
un deficit de peste 2 miliarde de 
mărci.

Discutarea articolelor militare 
ale bugetului a confirmat faptul că 
între guvern, partidele de guver- 
nămînt pe de-o parte și partidul 
de „opoziție" — P.S.D.G. — pe 
de altă parte, nu există deosebiri 
esențiale în ce privește năzuința 
de a continua cursa intensă a 
înarmărilor. Erler, unul din liderii 
P.S.D.G., a declarat că fracțiunea 
partidului său se va abține în tim
pul votării bugetului, ceea ce con
stituie o concesie, ținînd seama că 
pînă acum fracțiunea P.S.D.G. a 
votat întotdeauna împotriva buge
tului militar. Observatorii politici 
văd în aceasta o nouă confirmare 
a faptului că conducerea P.S.D.G. 
a alunecat definitiv pe pozițiile 
guvernului în politica militară.

In cuvîntarea sa, ministrul 
război, 
P.S.D.G.
nifestată 
militare, 
jinul creării 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O., 
care trebuie să se bazeze pe na
vele de suprafață, ce vor dispune 
de două sute de rachete atomice 
cu o rază de acțiune de 2 500 de 
mile. Totodată, după cum a decla
rat von Hassel, guvernul R. F. Ger
mane se pronunță ea și pînă acum 
pentru amplasarea pe continent a 
rachetelor mobile cu o rază medie 
de acțiune.

de 
von Hassel, a elogiat 
pentru „unanimitatea" ma
in abordarea problemelor 
El s-a pronunțat în spri- 

așa-numitelor forțe

vreme
urma

să examineze situația din 
de sud-vest, care în ultima 
s-a agravat și mai mult în 
intensificării politicii de a-

partheid promovată 
sud-african, întrucît 
„un pericol pentru 
ritatea mondială".
Adunării Generale a O.N.U. să în
treprindă toate măsurile necesare 
pentru 
tivă a 
califică 
cercare
de a anexa teritoriul Africii 
sud-vest, condamnă refuzul guver
nului sud-african de a colabora cu 
O.N.U. și reafirmă „dreptul inalie
nabil al poporului din Africa de 
sud-vest la independență națională 
și suveranitate".

. Comitetul Special al O.N.U. a 
adoptat apoi în unanimitate o altă 
rezoluție prezentată de cele opt 
state afro-asiatice și Iugoslavia 
prin care guvernul britanic este 
invitat să organizeze cît mai re
pede posibil, o conferință cu re
prezentanții tuturor partidelor din 
Malta pentru a stabili data acor
dării independenței acestei insule 
din Marea Mediterană. Rezoluția 
confirmă „dreptul poporului mal
tez la autodeterminare și indepen
dență".

o
Demisia guvernului sirian

DAMASC 11 (Agerpres).
Postul de radio Damasc anunță 

eă la 11 mai Consiliul Național 
al comandamentului revoluției din 

acceptat demisia primului 
Salah Bitar, și I-a însăr- 
Sami Al Jundi să forme- 
guvern sirian.

tămînă au 
miniștri și 
cuti pentru 
unității cu

demisionat mai mulți 
ofițeri superiori, cunos- 
poziția lor în favoarea 
R.A.U.

☆
Sirip a 
ministru, 
cinat pe 
ze noul

Această schimbare, relatează a- 
genția Associated Press, a inter
venit după o săptămînă de tensiu
ne politică, frămîntări și serioase 
incidente între adepții unității a- 
rabe, în cadrul 
Unite, și cei ai 
nalist Baas.

După cum se
cestor divergențe, în ultima săp-

Republicii Arabe 
partidului națio-

știe, in urma a-

0

BAGDAD 11 (Agerpres).
Postul de radio Bagdad a anun

țat că guvernul irakian în frunte 
cu primul ministru, El Bakr, și-a 
prezentat demisia. Poetul de radî<j 
preeizează că „Consiliul
al revoluției" din Irak a acceptat 
demisia guvernului și l-a însărci
nat tot pe El Bakr să formeze noul 
guvern irakian. Z

national)

Criză politică în Argentina
BUENOS AIRES 11 (Agerpres). 
„O ruptură între civili și mili

tari, relatează 
Presse, amenință 
nul argentinian".

Criza latentă
mai multe săptămîni — în cadrul 
guvernului argentinian — 
neralul Rauch, ministrul 
lor interne, unor miniștri

agenția France 
din nou guver-

care opunea de

e.

a-
M.

„та-
pe ge- 
afaceri- 

civili, a

Siiuația din
NEW YORK 11 (Agerpres).
Corespondenții din Birmingham 

ai agențiilor de presă anunță că în 
cadrul unei comisii speciale, denu
mită „comitet birasial" și formată 
din șase persoane — reprezentînd 
atît populația de culoare cît și 
populația albă din acest oraș — 
s-a ajuns la un acord asupra re
vendicărilor prezentate de repre
zentanții populației de culoare. In 
declarația făcută în 

, conferințe de presă
Luther King, conducător al 
rii împotriva segregației, 
după cum menționează 
France Presse, că „acest
rod al unor negocieri îndelungate, 
cuprinde patru puncte care au fost 
definite ca revendicări minime".

Revendicările se referă la înlă
turarea 
publice, 
toarele 
negrilor 
galitate
ror negrilor arestați în cursul ul
timelor manifestații de la Bir
mingham împotriva segregației și 
contacte între reprezentanții co
munităților albă și de culoare, prin 
constituirea unui „comitet birasial" 
permanent. El a subliniat totoda
tă, că „mai devreme sau mai tîr- 
ziu toate clauzele acestui acord 
vor trebui înfăptuite, oricare ar fi 
conducerea municipală chemată să 
exercite puterea la Birmingham". 
Martin King a arătat, însă, cu pri
lejul conferinței de presă, că „a- 
cordul nu are un statut ofieial".

In legătură cu aceasta, agențiile 
de presă menționează că „autori
tățile orașului Birmingham au de
clarat că nu se vor considera deloc 
obligate de acest acord".

Astfel, după cum relatează a- 
genția France Presse, primarul 
Albert Boutwell a spus sus și tare 

-=0—

Greva infirmierelor 
din Franfa

PARIS 11 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reuter, 

aproape 250 000 de salariați, prin
tre care 50 000 de infirmiere de la 
spitalele din Franța, au declarat 
la 10 mai o grevă de 24 de ore 
revendicînd majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă.

creț in stare de pregătire in vede
rea acestor manevre".

NEW YORK. Primarul New York- 
ului, Robert Wagner, a semnat о 
decizie, potrivit căreia, 'ncepînd de 
la 1 iunie impozitele comunale pe 
mărfurile cumpărate de populație 
se vor majora în proporție de pînă 
la patru la sută din valoarea lor. 
Ziarul „New York Times" recu
noaște că majorarea impozitelor va 
lovi în primul rînd pe newyorkezii 
cu venituri modeste.

Hotărîrea primarului a s'îrnit un 
val de proteste în rindul locuitori
lor New York-ului.

CANBERRA. De două zile în por
tul Townsville este cuprins de flă
cări un uriaș depozit de zahăr. Au 
căzut pradă focului aproape 80 000 
tone de zahăr oare urmau să fie 
livrate Japoniei și Angliei. După 
părerea specialiștilor, pagubele 
provocate pînă în prezent de in
cendiu sînt evaluate la 5—7 mili
oane lire australiene.

ASUNCION. Agenția France 
Presse anunță că la 10 mai guver
nul Paraguayan a emis un decret 
prin care se instituie starea ex
cepțională pe întregul teritoriu al 
țării. Decretul consideră că situa-

ția din țară „necesită adoptarea 
unor măsuri preventive". De fapt, 
este vorba despre teama guvernu
lui în fața creșterii mișcării patrio
tice din Paraguay.

RANGOON. Președintele Consi
liului revoluționar al Birmaniei, 
generalul Ne Win, a aprobat legea 
cu privire la înregistrarea tuturor 
școlilor particulare, care vor fi 
subordonate Ministerului Invăță- 
mîntuluî. Manualele și programele 
de învățămînt ale acestor școli vor 
fi aprobate de ministerul respectiv 
Guvernul va putea, de asemenea, 
fixa taxele școlare.

DAMASC. La 10 mai a sosit la 
Damasc, după o vizită de două 
zile la Bagdad, delegația „Consi
liului național al comandamentului 
revoluționar" al Siriei, condusă de 
Shibli Aisali, ministrul pentru pro
blemele reformei agrare.

In capitala irakiană delegația a 
avut consultări cu persoane ofi
ciale din Irak și le-a informat des
pre actuala situație din Siria.

NEW YORK. „Statele Unite in
tenționează să efectueze manevre 
mixte cu Arabia Saudită socotind-o 
drept unul din elementele strate
giei lor", relatează corespondentul 
ziarului „Washington Post". Aceste 
manevre, Ia care vor participa a- 
vioane și parașutiști americani, vor 
începe în curînd în regiunea gol
fului Persic. Primul grup american 
a și sosit la Dahran. Coresponden
tul adaugă că „în urmă cu două , țiilor expansioniste ale revanșarzi- 
săptămîni citeva nave ale flotei a lor vest-germani a început din nou
6-a americane au fost aduse în se- să țină discursuri periculoase".

mal apropiați 
și secretarii de 
armate. Tenta- 

incit, după cum

BERLINUL OCCIDENTAL. Reapa
riția pe arena politică de la Bonn 
a lui Oberlander, fost criminal de 
război hitlerist și fost ministru în 
cabinetul lui Adenauer, stîrnește 
indignare în rîndurile opiniei pu
blice. Comentînd știrile apărute 
presă în legătură cu acordarea 
către fracțiunea U.C.D.—U.C.S. 
unui Ioc vacant din Bundestag 
Oberlander, ziarul „Telegraph" 
10 mai subliniază că acest fapt
este întîmplător. „Acest ex-ministru, 
scrie ziarul, și-a îngăduit un con
cediu politic nu prea îndelungat 
în urma scandalului din mai 1960. 
Acest înfocat apărător al preten-

în 
de 

a 
lui 
din 
nu

ieșit Ia iveală vineri, prin publi
carea unul memorandum al minis
trului afacerilor interne care cri
tică violent politica miniștrilor 
conomlei și afacerilor externe.

Potrivit agențiilor, Rauch îl 
cuză pe ministrul economiei, 
Delfino, de a fi amestecat în
nevrele speculative de mare an
vergură din aprilie 1962", iar pe 
ministrul afacerilor externe, Carlos 
Muniz de a fi unul din promoto
rii politicii „insuficient orientate 
spre Occident".

Cei doi miniștri atacați au in
tervenit și ei pe lingă președintele 
Guido cerînd demisia generalului 
Rauch. Vineri seara, președintele 
Guido a încercat o tentativă de 
compromis, conferind timp de mai 
multe ore cu cei 
colaboratori ai săi 
stat ai celor trei 
tiva a eșuat, astfel
menționează agenția France Presse, 
„observatorii sînt de părere că 
actuala criză pune în pericol echi
librul fragil al puterii tranzitorii 
obținută după eșecul ultimei ten
tative de rebeliune a militarilor 
de extremă dreaptă". întrucît pre
ședintele Guido s-a solidarizat In 
repetate rînduri cu cei doi miniș
tri atacați de generalul Rauch este 
posibil ca demisia lor să o antre
neze și pe cea a președintelui, 
ceea ce ar provoca, după părerea 
agenției France PresSe 
Ia putere a unei junte 
cărei prim act ar fi 
„sine die" a alegerilor 
pentru 7 iulie.

Totuși, potrivit aceleiași agenții, 
generalul Rauch nu se bucură în 
prezent de sprijinul total al con
ducătorilor militari, care consideră 
că „nu este momentul" să fie în
lăturat guvernul lui Guido.

instalarea 
militare al 

amînarea 
prevăzute
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