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obțin noi succese o

prin grija 
și guvernului,

în trecut capitaliștii

bună calificare, 
lucru de calitate. 
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Sector fcwtâaș pe mină
Minerii de Ia Aninoa- 

continuă să mun
cească cu însuflețire 
pentru îndeplinirea 
depășirea sarcinilor 
plan. In această 
fruntaș pe exploatare se 
situează colectivul sec
torului IV. Minerii de 
aici au extras în perioa
da 1—11 mai 723 tone 
de cărbune peste sarci
nile de plan. Acest spot 
de producție se datoreș-

și 
de 

lună

te în cea mai mare 
te creșterii productivită
ții muncii. Pe 
randamentul obținut 
această perioadă 
superior 
cu 243 kg. de 
pe post. Cele mai 
moașe rezultate în 
druf sectorului le-au 
ținut minerii din brigă
zile conduse de 
ian, Steț Petru 
reanu Vasile.

sector, 
în 

este
celui planificat 

cărbune 
fru- 
ca- 
ob-

Biro Ș te
și Ungu-
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An de 
partidului 
condițiile de muncă crea
te minerilor se schimbă 
tot mai mult în urma a- 
locării unor sume impor
tante pentru îmbunătăți
rea protecției muncii. Da
că 
nu au asigurat nici cele 
mai elementare mijloace 
de protecție a muncii și 
de tehnică a securității, 
astăzi în 
buni din 
cheltuiesc 
milioane 
venirea 
echipament 
etc. In anul 
rut, de pildă, s-au chel-

minele de căr
Valea Jiului se 

anual 16—20 
lei pentru pre- 

îmbolnăvirilor, 
de protecție 
care a tre-

aproape 17 milioane 
iar în primul toi-,' 

mestru al anului curent- 
peste 5 milioane lei. Su
me importante au fost 
repartizate exploatărilor 
miniere Petrila, Vulcan 
și Aninoasa.

La mina 
cheltuit 
mestru
lioane lei. Din 
sumă, 314 000 lei 
cheltuiți pentru 
ment și materiale 
lecție, 141 000 lei 
echipament de 
Succese frumoase
obținut și în ce privește 
îmbunătățirea aerajului 
pe galeriile de transport, 
în abataje etc.

Lupeni s-a 
în primul tri- 

aproape 1,5 mi 
această 
au fost 
echipa- 
de pro- 
pentru 
uzură.

s-an
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Minerii - din brigada Iui Dușan Ioan de la mina Dilja s-au 
cializat*.  în lucrări de betonare. Po sedînd o 
cuită betonarea»galeriilor „ca la carte" dînd

Munca de educare politică 
a lucrătorilor

Colectivul minei Ani
noasa desfășoară o acti
vitate intensă privind și 
mișcarea de inovații. In 
acest an, la cabinetul 
tehnic al exploatării au 
tost depuse 26 propuneri 
de inovații. Dintre aces
tea 15 au și fost aplica
te, iar restul sînt în curs 
de experimentare.
Printre cele mai noi ino
vații se numără cea pro
pusă de maistrul minier 
F.'oca Dumitru. Ea constă 
in înlocuirea bandajelor

bandaja-

altă 
prl- 
ele- 
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de seîndură la 
rea canalelor cu prefa
bricate de beton. O 
inovație importantă 
vind recondiționarea 
menților tero-nichel 
fost propusă de un
lectiv iormat din munci
torii Podar Emeric, L6- 
rinez Sigismund, maistrul 
mecanic Sicoi Sabin, in
ginerii Popescu Dumitru g 
și Nica Nicolae. Prin a- § 
plicarea acesteia se ob- S 
|in economii anuale în 
valoare de 1 000 000 lei.

La decadă, 27 La sută depășire

rni nj 
con- 

loan, 
judi-

fizic de 27 la 
același timp, 

executate 
la galeria

de 
de 

VI, 
ca

Una din cele mai bu
ne brigăzi ale sectorului 
de investiții de la 
Aninoasa este cea 
dusă de Vlașin 
Printr-o organizare
cioasă a fiecărei opera
ții de lucru, minerii din 
brigada lui Vlașin au 
reușit să-și îndeplineas
că și depășească zilnic 
sarcinile de plan. In pri
ma decadă a lunii mai ei 
au obținut o depășire a

planului 
sută. In 
lucrările 
brigadă
cercetare în stratul 
sînt de cea mai bună 
litate. Randamentul obți
nut de ortacii lui Vlașin 
este mai mare de cît 
planificat în medie 
0,36 m.c./post.

C. DĂNILĂ 
tehnician — mina 

Aninoasa
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In toate școlile din Valea Jiu
lui se desfășoară o rodnică mun
că de educație sanitară în rîndul 
elevilor. Cei mai zeloși „contro
lori" ai felului cum sînt respec
tate regulile igienico-sanitare sînt 
însăși elevii.

Iată în clișeul nostru 
de elevi de la Școala de 
1 din Petroșani răsfoind 
de educație sanitară la 
Crucea Roșie din școală.
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8 ani nr.
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Minerii din brigada lui Cnstea Nicolae din sectorul II al minei Petrila sînt cunos- 
cuți întregului colectiv pentru rezultatele obținute în procesul de producție. In fiecare 
lună această brigadă extrage cu 20—100 tone mai mult cărbune decît sarcinile de plan.

IN CLIȘEU: Comunistul Secașiu Ioachim, șef de schimb în brigada lui Cristea Ni
colae citește ortacilor săi un articol pus de curînd la gazeta de perete a exploatării.

Cît de mulțumit pleacă cumpă
rătorul dintr-un magazin unde a 
fost servit repede și cu toată a- 
tenția. Altitudinea cuviincioasă a 
personalului de deservire, solici- 
titudinea față de cumpărători, ală
turi de o prezentare atrăgătoare 
a mărfurilor, de curățenie și 
promptitudine sînt totdeauna apre
ciate de oamenii muncii. Magazi
nele cu o astfel de deservire sînt 
vizitate cu plăcere de < 
tori — lucru esențial în 
rea și depășirea planului 
facere.

Ințelegînd importanța 
aspecte specifice comerțului nos
tru socialist, organizația de bază 
de la O.C.L. Alimentara pune pe 
prim plan munca de educare a 
lucrătorilor din unitățile comer
ciale în spiritul unei atitudini 
înaintate față de muncă, față de 
cumpărători. Aproape nu există 
adunare generală în care unul 
sau doi membri de partid care sînt 
responsabili de unități 
porteze de modul cum 
de educarea politică și 
nală a personalului din 
acest prilej se realizează un va
loros schimb de experiență, se 
extind metodele bune în activita
tea magazinelor. In una din ulti
mele adunări generale ale organi
zației de bază a vorbit despre 
munca colectivului pe care-1 con-

cumpără- 
l realiza- 

de des-

acestor

să nu ra
se ocupă 
profesio- 

unități. Cu

magazme
duce tovarășul Bodrog Alexandru, 
responsabilul unității nr. 2. Vechi 
lucrător în comerț, cu experiență 
în munca de partid, tov. Bodrog 
este tot timpul în mijlocul colec
tivului. Pe lucrătorii mai noi îi a- 
jută în însușirea profesiei, discută 
cu vînzătorii care au ieșiri ne la 
locul lor față de cumpărători, în
drumă și ajută pe utemiști în în
deplinirea sarcinilor lor de orga
nizație. El se interesează ca lu
crătorii din magazin să citească 
presa în fiecare zi, astfel ca ei să' 
cunoască atitudinea înaintată față' 
de muncă a celor ce muncesc 
fabrici, uzine și mine, spre a 
urma exemplul.

Rezultatul muncii politice
vede în aceea că planul de apro
vizionare și desfacere 
nului este realizat și 
mod ritmic. Vînzători 
Agneta, Coc Maria și 
cură de aprecierea

în 
le

se

st magazi- 
depășit în 
ca Berezki 

alții se bu- 
oamenilor

muncii din cartier pentru conști
inciozitatea lor î-n muncă. Exem
plul acestora îl poate liia și Ju- 
deanu Teodor și Jobb Iuliana ca
re au uneori ieșiri nervoase fată 
de cumpărători, nu-și îngrijesc lo
cul de muncă. E timpul ca acești 
lucrători să tină seama de obser-

V. LAZAR
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(Continuare în pag. 3-a)

Pe șantierul de lingă Dunăre

soarele mîngîia 
de blind fetele și 
oamenilor, iar ce- 
tot atît de senin,

stive de materiale, clă
diri care deservesc șan
tierul. Diversitatea aspec
telor copleșește și trebuie 
să treacă un anumit timp 
ca să înțelegi că aceste 
elemente disparate sînt

lui 
nu 
a- 
un

♦
♦
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Reportajul zilei
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șantiar. Cons- 
și montorii ridi- 
un combinat de 

și hîrtie.

In urmă cu un an. Du
nărea își strecura, ca și 
acum, apele prin brațul 
Borcei, 
tot atît 
inimile 
rul era
amețitor de curat și al
bastru. Numai că atunci, 
pe aceste întinderi din a- 
propierea Călărașilor creș
tea, cît vedeai cu ochii, 
lucernă, iar acum găsești 
un vast 
tructorii 
dică aici 
celuloză

Către bolta albastră să
getează îndrăzneț o ma
cara Derik. Brațele ei gal
bene par, din depărtare, 
niște lujere fragile. Dar 
ele ridică cu ușurință 15 
tone. Colorate în același 
galben, se ridică deasu
pra șantierului rezervoa
rele de ciment, gigantice 
și bizare flori tubulare. 
Abia apoi zărești cărămi
ziul noilor construcții,. 
Tabloul bine cunoscut de 
șantier se deslușește trep
tat, pe măsură ce te a- 
propii. Construcții în di
ferite faze, tractoare și 
camioane, dragline și ex
cavatoare cu brațe vîn- 
joase care, în cupe uria
șe, ridică tone de pămînt, • 
macarale, purtînd plăci
imense din beton armat, tie. Pentru a se putea în-

dominate de o logică 
strînsă care urmărește un 
tel precis : predarea lu
crării la timp, în cele mai 
bune condițiuni. Această 
idee, însușită de fiecare 
lucrător în parte, leagă 
intr-un singur tot pe cei 
peste 3 000 
niți din 
ale țării.

cepe montajul mașinilor 
era însă necesar ca hala 
de fabricație să fie închi
să. Cei din brigada 
Gheorghe Procopie 
s-au dat înapoi de la 
ceastă treabă grea. Pe
ger de minus 20 grade și 
chiar minus 24 grade, ei 
au lucrat la 20 metri înăl
țime, montînd fermele 
metalice ale acoperișului. 
Șeful șantierului, Gheor
ghe 
c-i.

Polexe, s-a urcat la

♦
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prea 
era 1

Dați-vă jos 
frig, nu se

băieți, e 
poate lu-
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de oameni ve- 
diferite colțuri

mai

pîllă

des-
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d. 
k.

e 
încă vie în mintea lucră
torilor de pe șantier, căci 
a ridicat numeroase și 
complicate probleme. Se 
luaseră din timp măsuri 
da preîntâmpinare a fri
gului. S-au -construit în 
acest ' scop termocentrale 
demontabile, 
cărora
abur instalațiile de be
toane. și locurile de tur
nare din hala de fabrica-

Iarna lungă și grea
1 a
ma- 
fost

e
♦ 1

♦

cu ajutorul 
încălzit cu

— Nu, terminăm 
întîi!

Si nu s-au dat jos 
nu au tei minat.

— Vreți să scrieți
pre asta ? m-a întrebat 
Dumitru Sima. Nu uitați 
să scrieți și despre maca, 
ragiul Vasile Bîtcă. 
folosit la maximum 
caraua turn și ne-a
de mare ajutor atunci. A 
adăugat apoi, după o scur
tă pauză, cu respect:

— Are o înaltă califi
care !

Despre sine și brigada 
pe care o conduce, Dumi
tru Sima mi-a povestit

TAMAHA MARCU
redactor la Agerpres

(Continuare în pag. 3-a)
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Disciplina in producție — expresie 
TINERI ( a айШШІ înaintate iafd de munca

O sarcină de răspundere 
în fafa organizațiilor U.T.M.

k Tinerilor muncitori ai patriei 
noastre le sînt deschise cele mai 
largi perspective de afirmare prin 
muncă, prin contribuții tot mai 
mari la înfăptuirea mărețului pro
gram de desăvîrșire a construcției 
socialiste elaborat de cel de-al 
H-I-lea Congres ai P.M.R. Feriți de 
exploatarea și umilințele la care 
erau supuși; pe vremea de, tristă 
amintire a stăpînirii capitaliste, 
avind cele mai largi posibilități de 
a învăța și munci spre a deveni 
constructori de nădejde ai vieții 
noi, bucurindu-se din plin de roa
dele muncii lor, de grija întregu
lui popor, tinerii noștri muncitori 
au condiții de muncă, învățătură 
și de viață la care n-ar ii putut 
aspira niciodată în trecut. Cit de 
mare este prețuirea de care se bu
cură cei care muncesc cu entu
ziasm, pasiune și pricepere pentru 
îndeplinirea sarcinilor de producție 
o dovedește faptul că mulți tineri 
sînt șefi de brigăzi, lucrează la 
locuri importante ale procesului 
de producție, iar numele multora 
dintre ei, între care brigadierul 
Schneider Francisc de la mina Ani- 
noasa, Doroftei Tudor din sectorul 
II al minei Vulcan, Sișu Virgil de 
la mina Petriia, se află pe panou
rile de onoare ale unităților unde 
muncesc.

torilor tineri lucrează disciplinat, 
cu simț de răspundere.

Nu trebuie neglijat însă faptul 
că în rîndul tinerilor muncitori 
mai sînt unii care nu se consideră 
obligați să respecte disciplina so
cialistă a muncii. Una din cele mai 
grosolane abateri de la disciplina 
muncii, , o constituie absențele ne- 
motivate de la lucru. Și sînt, tineri 
care obișnuiesc să lipsească nemo
tivat. Așa fac, de pildă, tinerii 
muncitori Ciotir Mihai, Cohstanti- 
nescu Dumitru, Bîrleanu Constan
tin, Sortan Alexandru din sectorul 
IV al minei Petriia, Nedeșca Pe
tru din sectorul VII al minai Ani- 
noasa, Marcu Ilie, Tamaș Viorica 
de pe șantierul Coroiești și alții.

Acești tineri, care absentează 
nemotivat de la lucru trebuie să 
simtă îndreptată asupra lor opi
nia colectivelor din care fac parte. 
Ei trebuie puși in discuția adună
rilor utemiștilor — așa cum do 
altfel se procedează în multe sec
toare de la minele AninOasa, Pe
triia, Uricani și ajutați să se în
drepte. Tinerii care absentează ne
motivat de la lucru să fie ajutați 
de la primela abateri, nu așa cum 
se procedează la mina Lupeni, cînd 
numai după ce un tînăr miner sau 
muncitor face mai multe absențe 
nemotivate, birourile U.T.M. hotă-

In prezent, colectivul sectorului 
П al minei Vulcan trece prin a- 
numite dificultăți cauzate de con
dițiile de zăcămînt, care îngreu
nează realizarea planului de pro
ducție. Asemenea greutăți, pun la 
încercare capacitatea și spiritul 
organizatoric al minerilor. In pri
miri rind înving acele brigăzi care 
au învățat să prețuiască disciplina 
muncii.

Una din aceste brigăzi este cea 
condusă de tov. Mihai Vasile, msm- 
bru de partid primit nu de mult

ЕШІ Olti ШІ

Dacă-1 întrebi pe oricare din a- 
cești tineri, ce l-a ajutat să se a- 
firme în muncă, să cucerească dra
gostea și prețuirea colectivului în 
mijlocul căruia muncește, el va 
adăuga preocupării pentru ridica
rea pregătirii profesionale faptul 
că muncește disciplinat, că simte 
răspunderea pentru sarcinile ce îi 
sînt încredințate. Intr-adevăr, disci
plina conștientă, izvorîtă din conș
tiință, din simțul răspunderii față 
de sarcinile ce stau în fața între
gului colectiv, constituie una din 
trăsăturile caracteristice ala mun
citorului zilelor noastre. Și ne pu
tem mîndri cu faptul că rod al 
muncii politico-educative desfășu
rate de organizațiile de partid, și 
sub conducerea lor de organizațiile 
U.T.M., marea majoritate a munci-

răsc, în sfirșit, punerea lor în dis
cuția utemiștilor. Cu ajutorul co
muniștilor, al muncitorilor vîrst- 
nici, tinerii care lipsesc de la lu
cru trebuie convinși prin exem
plul faptelor de greutățile pe care 
ei le provoacă în muncă. Gaze
tele de perete, posturile utemiste 
de control, brigăzile artistice de 
agitație, panourile cu caricaturi 
trebuie să supună unei critici vii, 
ascuțite, pe cei care absentează 
de la lucru.

In preocuparea lor pentru întă
rirea disciplinei tinerilor în pro
ducție, organizațiile U.T.M. trebuie 
să insiste, de asemenea, și asupra 
folosirii din plin a timpului progra
mului de lucru, îndeplinirii conș
tiincioase, integrale, a sarcinilor d= 
plan și a angajamentelor de în-

din rîndul utemiștilor. In brigada 
sa muncesc mulți tineri, între ca
re tovarășii Maftei Tudor, Brin- 
dău Gheorghe, Cucu Dumitru și 
alții. Brigadierul le-a explicat ti
nerilor din brigada sa că pentru 
a fi la înălțimea sarcinilor, pen
tru a învinge greutățile, unui mi
ner 1 se cer două lucruri esențiale : 
să cunoască temeinic tainele mi
neritului și să muncească discipli
nat. Tinerii din brigadă l-au as
cultat.

Muncind în felul acesta, brigada 
tovarășului Mihai Vasile și-a cîș- 
tigat prețuirea colectivului secto
rului. Drept dovadă, acestei bri
găzi, i s-a încredințat un mare 
abataj frontal dotat cu o haveză, 
cu crater blindat, cu susținere me
talică și cu alte utilaje moderne. 
Prin realizări de seamă, această 
brigadă și-a cucerit un loc de 
frunte printre cele mai bune din 
sector.

Cu sprijinul
Tînărul Fleșcan Gheorghe deve

nise cunoscut în sectorul de inves
tiții al minei Petriia nu pentru că 
era fruntaș în producție, ci pen
tru că lipsea nemotivat de la lu
cru, avea o ținută nedemnă de un 
utemist, iar în zilele de avans și de 
plată petrecea prin restaurante.

— Tovarășe Fleșcan, c.-i cu 
dunmsata ? — îl întrebă într-o zi 
la pontaj Eroș Ștefan, secretarul 
organizației U.T.M. din sector. Vi 
la șut cînd vrei, nu, respecți pe 
cei vîrstnici și nici în producție 
nu prea faci treabă. Te abați me
nu de la disciplină. Tinerii te văd 
și te judecă...

Vagonetarul Fleșcan Gheorghe 
privea la cei din jur, sperînd că 
vreunul o să-i ia apărarea. Nime
ni! Se simțea vinovat. Și-a recu 
noscut greșeala. Simțea cum i se 
roșesc obrajii.

Dar tovarășul Erdș nu s-a mul
țumit numai cu atît. A stat de vor
bă despre acest tînăr cu tovarășii 
Fleșcan Constantin și Fleșcan Si- 
mion, frați ai lui Gheorghe, în- 
demnîndu-i să se ocupe mai mult 
de el. In ziua următoare, șeful de 
brigadă Fleșcan Constantin a pus 
în discuția brigăzii purtarea ne
corespunzătoare a fratelui său, 
Gheorghe, care nu făcea cinste bri
găzii din care și el făcea parte. 
Primii care au luat cuvîntul în 
consfătuirea brigăzii au' fost to
varășii Deak loan. Nemeș Vasile 
și Bosac loan.

colectivului
— Din cei 11 muncitori din bri

gadă, spuneau ei, numai tu ne a- 
duci greutăți, ne faci de rușine. 
Ești băiat tînăr, dă-ți bine seama 
că drumul pe care a-i pornit nu 
e sănătos. Nu-i încă tîrziu să te 
îndrepți și să te încadrezi în mun
ca colectivului nostru. Ne-am adu
nat aici să te ajutăm...

De atunci a trecut o bună pe
rioadă de vreme. Din zi în zi, 
ajutat îndeaproape de comuniști, 
Gheorghe a început să lucreze tot 
mai bine. Fleșcan Gheorghe a în
ceput să participe la adunările ge
nerale ăie organizației de tineret, 
la învățămîntul politic U.T.M. La 
recomandarea comuniștilor el a 
început să vizioneze filme educa
tive, programe cultural-artistice. 
In prezent Gheorghe a devenit un 
muncitor vrednic, disciplinat. Sar
cinile primite din partea organiza
ției U.T.M. le duce acum la în
deplinire.

In adunarea generală a organi 
zației de partid, din ziua de 13 mai 
a.c. Fleșcan Gheorghe a fost pri
mit în rîndurile candidaților de 
partid. La această adunare a orga
nizației de bază din sector, el a 
spus cuvinte simple dar pline de 
însemnătate.

-- Mulțumesc comuniștilor și u- 
temiștilor — spunea el în adunare 
— pentru ajutorul, pe care nri l-au 
dat într-un moment greu. Pe viitor 
vreau să dovedesc că sînt demn 
de încrederea acordată. Vă mulțu
mesc tovarăși!
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Exemple de disciplină în muncă

trecere, să militeze pentru ca fie
care tînăr să constituie un exem
plu în muncă. Disciplinei în pro
ducție a tinerilor, organizațiile 
U.T.M. trebuie să-i consacre un 
loc de frunte în cadrul discuțiilor, 
ce se poartă în adunările generale 
ale utemiștilor.

Rod al ajutorului 
tovărășesc

— Ne faci de rușine, băiete, 
ai o comportare prin care jig
nești colectivul secției...

Cuvintele mustrătoare erau a- 
dresate tinărului 
muncitor in secția de reparați! ț 
termomecanice. Tinărul făcea * 
absențe de Ia lucru, venea de- j
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*
4 444 444 4
*4 4 « * 4
І

seorl la lucru duhnind a bău
tură. Și oamenii, tovarășii lui, 
au hotărît să-l ajute. De aceea 
comportarea lui a fost discutată»

i public. Cu acest prilej s-a hotă
rît ca doi dintre cei mai buni 
utemiști să se ocupe de el pen
tru a se debarasa de apucăturile 
nedemne.

De Ia această întrunire au tre
cut mai multe luni. Așa cum a 
promis, de fapt tovarășilor lui 
de muncă, recunoscindu-și gre
șelile, cu ajutorul colectivului. 
Varga Gheza șf-a ținut cuvîntul 
devenind un muncitor harnic, 
disciplinat, un tînăr cu o com
portare corectă, atit în serviciu 
cit și după orele de muncă. Un 
om cu cară colectivul se poate 
mîndri astăzi pe bună dreptate.

De fapt, cazul lui Varga Gheza 
a fost 
timele ___  __ ____________  _ _
roșeni n-a mal fost înregistrată ț 
nici o -------“—"
tă de 
muncii 
nute pe care o desfășoară orga
nizația U.T.M. sub îndrumarea 
organizației de partid, pentru e- 
ducarea tinerilor In spiritul ati
tudinii noi față de muncă.
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unicul de acest fel. In ul- 
luni la termocentrala Pa-
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absență nemotivată făcu- * 
tineri. Iată un rezultat al i 

politico-educative susți- 4 
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S-a întîmplat într-una din zilele 
lunii trecute. Ca de obicei, bun- 
cărele abatajelor sectorului ГѴ В 
al minei Lupeni erau pline cu căr
bune pînă la refuz. Sub buncăre, 
pe galerii, staționau, de asemenea, 
convoaie întregi de vagonete pline 
de roadele muncii minerilor, aș- 
teptînd să fie trase pe rampa pu
țurilor, spre suprafață. Dar, în a- 
ceea zi, multe asemenea convoaie 
au staționat schimbul întreg pe ga
lerii. In locul lor n-au fost aduse 
țuguri de vagonete goale, iar bun- 
cărele nu puteau fi astfel golite 
pentru a înghiți în continuare căr
bunele smuls din straturi de mi
neri. Rezultatul: pierderi de zeci 
de tone de producție.

De ce toate acestea 1 Pentru 
motivul că două locomotive subte
rane cu acumulatori, din cele patru 
ale sectorului, n-au fost pregătite 
din schimbul precedent, n-au fost 
încărcate, pentru că cel care tre
buia să le încarce, electricianul 
Bercaru Dumitru lipsise nemotivat 
de Ia serviciu. Deci un om, absent 
de la datorie, a făcut ea două lo
comotive, care trebuiau să trans
porte 120 vagonete în schimbul res
pectiv, să stea în garaj, și, drept 
urmare, zeci de tone de eărbune 
să rămînă în abataje. Aceasta s-a 
întîmplat într-o zi. Dar asemenea 
greutăți a mai provocat sectorului

LAZAR DUMITRU, va
gonetar la .mina 

Aninoasa

CONST ANTINESCU 
GHEORGHE, muncitor 

la mina Lonea

GALL PETRU, electri
cian la preparația 

Petriia

BĂLȚARU VIOREL, 
muncitor pe șantierul de 

prefabricate Petroșani
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și în alte dăți Bercaru Dumitru 
prin cele 5 absențe nemotivate de 
la începutul anului. Alături de 
Bercaru mai pot fi amintiți și ti
nerii Cui Valentin care într-o sin
gură lună a absentat de trei ori 
nemotivat, Tămîrș Gheorghe, pre
cum și Rug Dumitru, care de mai 
multe ori a fost găsit dormind în 
timpul șutului, sau pleacă de la 
locul Iui de muncă înainte de ter
minarea schimbului.

Iată încă un exemplu din secto
rul II. Intr-unui din schimburile de

Absenți de
răpire, abatajul frontal unde lu
crează brigada condusă de tov. Po
pa loan, n-a putut fi pregătit pen
tru operația următoare deoarece o 
porțiune de 10 m.l. din abataj a 
rămas nerăpită. De ce ? Pentru că 
echipa care trebuia să execute ră
pirea pe această porțiune a rămas 
descompletată prin absența de la 
lucru a tinărului Coțofan Constan
tin. Rezultatul același: dezorgani
zarea locului de muncă, pierderi de 
producție. Tot la același sector, 
printre tinerii care au absentat de 
3—5 ori nemotîvat de la serviciu 
se numără și mecanicul Constantin 
Florae, minerul Erkedi lean, vago
netarul Cucu Sofrooie.

Asemenea exemple se pot da și 
de la celelalte sectoare ale minei. 
Toți cei arătați mai sus sînt ti
neri, sănătoși, capabili de a-și a- 
duce contribuția la realizarea o- 
biectivelor pe care și le-a stabilit 
in Întrecere colectivul minei pri
vind sporirea producției de cărbu
ne, atingerea unei productivități tot 
mai mari, reducerea cheltuielilor de 
producție. Le lipsește insă un lu
cru elementar: conștiința datoriei. 
Ei încalcă cea mai elementară o- 
bligație față de muncă, față de co-

la datorie...
lectivul in care lucrează, anume de 
a munci disciplinat.

Colectivul merge înainte. Mii de 
oameni Iși Încordează brațele, iși 
frămintă mintea pentru a lucra 
mai cu spor, pentru a folosi tot 
mai judicios, la un randament ma
xim utilajele cu care sînt înzestra
te locurile de muncă ale exploa
tării. Roadele eforturilor lor, sînt 
întruchipate in cele 18000 tone de 
cărbune extrase peste plan de Ia 
începutul anului, in creșterea la 
peste 1,150 tone cărbune pe post 
a productivității muncii. Cit de de
parte se găsesc, prin comportarea 
lor, de acești oameni harnici, care 
formează colectivul minei, tinerii de

felul lui Bercaru Dumitru, Con
stantin Florea, Cucu Sofronie și 
alții care au făcut in total peste 
400 absențe nemotivate de la în
ceputul anului.

Iată o cifră care trebuie să dea 
de gîndit comitetului U.T.M. al 
exploatării și organizațiilor U.T.M. 
din sectoarele minei. Tineretul for
mează o mare parte a efectivului 
exploatării. Disciplina, respectarea 
strictă a obligațiilor de serviciu este 
una din căile principale de spo
rire a contribuției tineretului la 
creșterea producției și productivi
tății muncii. Or, cele 400 absențe 
nemotivate reflectă faptul că mun
ca educativă desfășurată de orga
nizațiile U.T.M. pentru educarea ti- 
nerilor în spiritul atitudinii noi fa
tă de muncă nu se ridică încă la 
nivelul cerințelor. Criticarea tine
rilor indisciplinați la posturile 
U.T.M. de control, discutarea în pu
blic, în adunările U.T.M. a celor 
care comit acte de indisciplină pre
cum și celelalte forme de care dis- 
pun organizațiile U.T.M. pentru com
baterea indisciplinei, pentru educa
rea fiecărui tînăr în spiritul atitu
dinii noi fată de muncă sînt ne
glijate. Este obligatoriu pentru pr*  
gatiizațiile U.T.M., să remedieze cît 

.mai curînd acest neajuns.

i
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In cadrul sectorului III al ex
ploatării miniere Petrila, printre 
alte forme ale învățămîntului de 
partid, funcționează și un cerc de 
economie concretă.

Anul acesta, tematica cercului 
de economie concretă cuprinde 
probleme majore ale procesului de 
producție, probleme care oglindesc 
preocuparea organizației de partid 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. Așa de exem
plu, programul cercului cuprinde 
teme cu privire la introducerea 
tehnicii noi, creșterea productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
rost etc.

Dezbaterea acestor probleme în 
strînsă legătură cu 
:ice ale economiei 
politicii economice 

tezele teora- 
politice, ale 
a partidului

postru, permite cursantilor să fă
ră propuneri concrete, legate de
;peciflcul sectorului, în vederea 
mbunătătirii activității economice.
Acest lucru este posibil atunci 
pînd cursanții studiază temeinic 
materialul bibliografic și în mod 
ieosebit documentele partidului 
îostru referitoare la principalele 
sarcini ce stau în fața industriei 
tarbonifere.

In ultima perioadă însă, în a- 
zest cerc lucrurile nu s-au petre
cut așa. Ultima convorbire mai 
lies nu s-a asemănat cu o con
vorbire caracteristică unui cerc de 
:conomie concretă. Potrivit pro
gramului s-a făcut seminar la te- 
na\ytl privire la creșterea produc- 
ivității muncii. Propagandistul 
:ercului, tov. Starna loan, s-a pre
zentat bine pregătit, cu plan de 
■eminar. La fel și cursanții care 
iu luat cuvîntul, printre care se 
tumără tov. Bartok Iosif, Buia 
jheorghe și alții au studiat în 
irealabil materialul bibliografic 
ecomandat de propagandist.

Discuțiile au fost însă corespun- 
.ătoare unui cerc de economie po- 
itică și nu unuia de economie 
oncretă. Dezbătîndu-se problema 
sroductivității muncii nu s-a a- 
nintit, nimic despre situația din 
iector, despre sarcinile ce revin 
colectivului sectorului în vederea 
poririi productivității, despre căile 
are pot duce la această sporire.

A APABUT : 
„Dicfionar tehnic 

poliglot"
Lucrarea cuprinde două părți: 

rima dintre el г conține termenii 
omînești în ordinea alfabetică
aduși în limbile rusă, engleză, 
ermană, franceză și maghiară. A- 
injarea termenilor îri cinci coloa- 
e separate, pe aceeași pagină, dă 
osibilitatea cititorului care cu- 
paște mai multe limbi să-și lărrni- 
rască mai bine diversele noțiuni.
A doua parte a dicționarului es-

> alcătuită din glosare ale ter- 
enilor în cele cinci limbi străi- 
e, în ordinea alfabetică a fiecă- 
îi limbi, cu indicativul literei și 
umărului de ordine al cuvîntului 
imînesc corespunzător din prima 
arte. Dicționarul cuprinde circa 
5 000 d? termeni în limba roraî- 
ă, și corespunzător cu fondul le- 
cal al celorlalte limbi, în medi.? 
j QOQ—33 OQQ de cuvinte pentru 
^sare din limbile respective.

Se pune Întrebarea: în ce mă
sură această convorbire a fost e- 
ficace ? S-a adus o contribuție 
concretă la soluționarea unei pro
bleme din cele mai importante ale 
procesului de producție în sector ? 
Practic această convorbire n-a a- 
vut nici un rezultat.

Propagandistul cercului, cursan- 
tii au pierdut din vedere faptul 
că cercul de economie concretă 
constituie o formă specifică • a în
vătămîntului de partid in care pe 
baza studierii problemelor de po
litică economică să se rezolve un 
aspect sau altul al procesului de 
producție, să se facă propuneri 
pentru îmbunătățirea activității e- 
conomice.

In acest cerc s-a alunecat pe 
panta teoretizării problemelor, scă- 
pîndu-se din vedere , eficacitatea 
care trebuie să caracterizeze in- 
vățămîntul de partid în general,

O situație asemănătoare există 
și în alte cercuri de economie 
concretă din Valea Jiului.. Așa de 
exemplu, la mina Vulcan, în sec
torul de investiții al minei Petrila 
se fac puține propuneri concrete, 
sau chiar de loc. Astfel în acest 
an, în sectorul de investiții de la 
mina Petrila nu s-a făcut nici o 
propunere care să fie aplicată în 
practică.

Pentru ca cercurile de economie 
concretă să-și atingă scopul, să 
contribuie la rezolvarea practică 
a unor probleme principale ale 
producției, în lumina hotătfrilor, a 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern, este necesar a se îmbina cît 
mai strîns studiul problemelor 
teoretice cu soluționarea concretă 
a diferitelor aspecte economice ri
dicate de procesul de producție.

Sporirea eficacității practice a 
cercurilor de economie concretă, 
creșterea contribuției lor, prin 
propunerile făcute de eursanți, la 
îmbunătățirea activității economice 
a întreprinderilor unde își desfă
șoară activitatea trebuie să stea 
în centrul atenției organizațiilor 
noastre de partid.

Eficacitatea, felul în care cursan- 
ții sînt ajutați să-și însușească 
politica partidului, să-și intensifice 
lupta pentru aplicarea ei în viată 
este principalul criteriu de apre
ciere a activității învățămîntului 
de partid. Acest lucru trebuie avut 
mereu în vedere.

POMPILIU UNGUR 
directorul Cabinetului de partid 

Petroșani

Pe șantierul de lingă
(Urmare din pag. l-a)

Мааса de educare 
politică a lucrătorilor 

din magazine
{Urmare din pag. l-a)

vațiile critice ale șefului unității, 
de ajutorul colectivului din care 
fac parte și să-și îmbunătățească 
munca.

In mod asemănător muncesc și 
alți responsabili de unități cum 
sînt lvasuc Anton de la unitatea 
nr. 8, Borbely Zelma, de Ia uni
tatea nr.' 16, Mihai Rozalia de la 
unitatea nr. 133, Ghiura Alexandru 
de la unitatea nr. 101 și alții,

O inițiativă bună este și orga
nizarea de către organizația de 
partid a unor conferințe pentru 
lucrătorii din comerț. Astfel de 
conferințe pe teme educative se 
țin lunar. Pină acum s-au ținut 
conferințe ca „Apărarea și Întări
rea proprietății socialiste — da
torie fundamentală a oamenilor 
muncii", „Sarcinile trasate de cel 
de-ai III-lea Congres al P.M.R. 
lucrătorilor din comerț" și altele. 
Fiecare din aceste conferințe au 
fost audiate de numeroși lucră
tori din comerț.

Tot în vederea pregătirii poli
tice a lucrătorilor din comerț, în 
cadrul cursului de calificare de 4 
luni care s-a încheiat nu de mult, 
cadrele de conducere din între
prindere au vorbit cursanților des
pre profilul moral ai lucrătorului 
comercial, despre atitudinea pe 
care trebui3 să o aibă aceștia față 
de oamenii muncii.

Roadele muncii politico-educati
ve desfășurate de organizația de 
partid se pot vedea în aceea că 
planul de aprovizionare și desfa
cere pe perioada care a trecut pî- 
nă acum dip acest an a fost de
pășit. Numeroase unități au deve
nit fruntașe avînd depășiri de plan 
considerabile. Unitatea nr. 8, de 
exemplu, a cucerit drapelul de u- 
nîtate fruntașă.

Desfășurînd și pe mai departe 
o vie muncă politică de masă, 
activizînd formele cultural-artistice, 
gazeta de perete, organizația de 
bază va putea obține rezultate și 
mai bogate în munca de formare 
la toți lucrătorii din magazine a 
unei înalte conștiințe, în mobili
zarea lor la Îndeplinirea sarcinilor 
ce revin comerțului socialist.

— ...Și Ion Dumitrache ? Să urce 
la înălțime și de prima dată să 
meargă atît da corect, asta-i puțin 
lucru ? Bun muncitor o să iasă din 
el, garantez eul...

☆

Nu e întîmplător că pe șantia- 
rul combinatului de la Călărași 
s-a format un colectiv puternic și 
unit. Găsești aici mulți „veterani", 
oameni care au lucrat la nume
roase construcții. Dulgherii lui 
Balaș vin de pe șantierul din O- 
nești, fierarii lui Anghel au fost 
pe mai multe șantier a, ca și zidarii, 
ca și alți dulgheri. Constantin Co- 
jocaru, cel mai tînăr șef de bri
gadă (are 25 de ani) — a fost, 
da asemenea, pe cîteva șantiere. 
Maistrul mohtor Petre Enache, 
„moș Pipă" cum mi-a fost reco
mandat, este unul din cei mai pre- 
țăiți montori din țară și a lucrat 
la Zărnești, Brăila, Ghimbav, Buș
teni, . Suceava și Palas-Constanța. 
Toți aceștia și mUlți alții aU adus 
cu ei tradiții minunate, o bogată 
experiență și conștiință clară că 
nu pot merge lucrurile bine pe un 
șantier dacă colectivul nu • este 
închegat și că nu poate exista un 
colectiv închegat fără cea mal per
fectă disciplină. Da aceea, ei ur
măresc cu pasiune ca lucrul să 
fia riguros planificat, pe toate fa
zele, să se știe cu precizie cînd 
termină treaba constructorul, cînd 
începe montajul, cînd se înapoia
ză - constructorul peptru a finisa

Utemiștii Bîtcă Gheorghe și Popa Gheorghe sînt absolvenți tineri 
ai unei școli profesionale de mecanici auto. După terminarea școlii 
au fost repartizați la atelierul mecanic al I.I.L. „6 August" Petroșani, 
in procesul de producție dau dovadă de conștiinciozitate, executînd 
în același timp lucrări de calitate.

IN CLIȘEU: Tinerii Bîtcă Gheorghe și Popa Gheorghe verificînd 
o garnitură de chiulasă pentru un autocamion de patru tone.

-----------------o------------------

Realizări gospodărești la mina Uricani
Acțiune

cu rezultate rodnice
La inițiativa comuniștilor din 

sectorul de gospodărie al minei 
Uricani, numeroase brigăzi din 
subteran au participat recent la 
mai multe acțiuni patriotice pen
tru curățirea și nivelarea terenu
lui situat între silozul de cărbune 
și depozitul de lemne al minei. 
Muncind cu hărnicie, cei peste 
400 de participanți la acțiune au 
demolat două magazii vechi, au 
încărcat și transportat peste 50 
m.c. de pămînt și moloz și au ni
velat cu ajutorul unui buldozer o 
suprafață de teren de circa 5000 
metri pătrați. Tot în curșul aces
tei acțiuni patriotice, s-au amena
jat în fața băii muncitorilor și lin
gă puțul Balomir două parcuri cu 
ronduri de flori și s-au colectat 
4 800 kg. fier vechi. In afara mun
citorilor din sectorul de gospodă
rie s-au remarcat prin hărnicie 
minerii din sectoarele I, II și III.

Cu forfe proprii
Muncitorii din sectorul VII al 

minei Uricaini desfășoară o rodni
că activitate gospodărească. Folo
sind o mare cantitate de materiale 
recuperate, ei au reușit să execute

Dunăre
lucrarea. Aceeași strictă planifica
re există in brigăzi și în echipe.

☆
Intrat în construcție în vara a- 

nului trecut, combinatul se înalță 
cu repeziciune. Cînd va fi gata, 
aici vor fi aduse paiele Bărăga
nului, cele care odinioară rămî- 
neau să putrezească în cîmp, sau 
arau duse acasă cu căruțe, pen
tru culcușul vitelor și saltelele 
săracilor. Aceste paie, satisfăcând 
foamea de materie primă a combi
natului și intrînd în alambicurile 
sale, vor suferi asemenea trans
formări uimitoare, încît la sfîrșitul 
procesului de producție vor deveni 
variate sorturi de celuloză și hîr- 
tie. Astfel, combinatul da la Călă
rași va economisi, prin metamor
fozarea paielor, 200 000 nr.c. de 
lemn de rășinoase anual.

Pe drept cuvînt călărășenii sînt 
mîndri că la ei se ridică o aseme
nea construcție de importanță na
țională ; dar nu e vorba numai de 
mîndrie. Combinatul de pe malul 
Borcei a și pătruns adînc în viața 
orașului, schimbîndu-i ritmul pul
sației și înfățișarea. Pentru viito
rii locuitori în oraș se construiesc 
30 de blocuri de locuințe. Pentru 
o localitate mică, asemenea volum 
de construcții înseamnă o adevă
rată reprofilare. Și astfel Călărașii 
vor intra în rindul numeroaselor 
localități care în anii de cînd po
porul nostru construiește socialis
mul, au cunoscut bucuria marilor 
prefaceri înnoitoare. 

în aprilie și. prima jumătate a lu
nii mai lărgirea și reparația băii 
muncitorilor, transformarea vechiu
lui depou de locomotive în ate
lier pentru electricieni de mină, 
amenajarea unei clădiri pentru 
stația de redresoare și converti- 
zoare electrice, a unor boxe pen
tru fiecare sector în parte în care 
să se depoziteze fierul vechi, nu
meroase lucrări de întreținere și 
renovări la clădirile aflate în in
cinta și exteriorul exploatării.

De asemenea, prin demolarea 
unor construcții s-au creat secto
rului de transport condiții de a 
se muta cu birourile mai aproape 
de puțul auxiliar.

S-au evidențiat prin munca* * de
pusă și economiile realizate echi
pele conduse de Stol Cozma, 
Csiszar Ioan, Popescu Victor, 
Grab Ioan, Rusanovski Teodor, 
Sorba Gavrilă.

însă mai puțin. Este aceasta pro 
babil o lege nescrisă a șantieru
lui, căci, atunci cind am insistat, 
mi s-a răspuns invariabil: „N-o să 
mă laud ru pe minei".

*
Brigada de montori de construc

ții metalice și prefabricate din 
beton armat, condusă de Gheorghe 
Procopie, Dumitru Sima și Pavel 
Buzică, specializată în lucrări de 
înălțime, se bucură de un frumos 
renum3; la lucrările terminate de 
ea niciodată nu au trebuit făcute 
retușări.

In urmă cu cîteva luni această 
brigadă a primit 10 proaspeți ab
solvenți de la o școală de cali
ficare. S-a ținut cu ei o ședință 
specială în care li s-a vorbit 
despre disciplină, plan și grafic, 
li s-a arătat care sînt relațiile 
dintre oameni în brigadă, anumite 
reguli care trebuie respectata pe 
un șantier de construcții. Au fost 
dați apoi în grija cite unui „bă- 
trîn".

Pentru educarea tinerilor, cei 
„Vechi" aplică percepte pedagogice 
simple și practice printre care cel 
mai important și mai sigur este 
examplpl.

Tinerii au înțeles repede ca li 
se cerea. După o lupă li s-au pu
tut încredința sarcini independen
te și Dumitru Sima ajutorul briga
dierului e bucuros să vorbească 
despre succesele lor.

PRODRAM DE RADIO
17 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 „Imagini hunedorene", 
suită pentru orchestră de Adalbert 
Winkler, 9,00 Muzică populară, 
10,00 Din creația corală a compo
zitorilor noștri, 10,30 Muzică de 
estradă, 12,00 Cîntece, 13,10 Pro
gram de potpuriuri, 14,00 Concert 
de prînz, 15,30 Muzică ușoară, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,10
Muzică interpretată de fanfară,
17.30 In slujba patriei, 18,00 Mu
zică din opere, 18,30 Lecția de 
limba engleză, 19,30 Universitatea 
tehnică radio, 20,15 Din creația 
compozitorului ton Hartulary Dar- 
clde, 20,40 Muzică de dans, 21,40 
Cîntece din folclorul, nou cerute 
de ascultători. PROGRAMUL II.
10.45 Muzică populară romînească 
și a minorităților naționale, 11,15 
Universitatea tehnică radio, 11,30 
Concert distractiv interpretat de 
fanfară, 12,35 Cîntă Sorina Dan și 
Nicolae Nițescu, 13,30 Limba noas
tră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur, despre „Etimologii amuzan
te" (reluare), 13,40 Cîntece și jo
curi populare din Moldova, 15,00 
Actualitatea în țările socialiste, 
15,25 Din folclorul popoarelor, 
17,00- Melodii populare romînești,
18.45 Recital de poezie : „Tudor 
Arghezi", 19,00 Muzică de dans,
19.30 Teatru Ia microfon : „Prima 
rîndunică". Vodevil de A. Ulia- 
ninski, 20,25 Muzică, 21,15 Muzică 
populară, 22,15 Muzică de estradă.

-----© = -

CINEMATOGRAFE
17 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Bunica Sabella; AL. SAHIA : Omul 
merge după soare; PETRILA : Ul
tima bătălie,- VULCAN : Soțul so
ției sale; CRIV1DIA l. Urme tăcute; 
LUPENI ; Fata cu care am fost 
prieten; BÂRBÂTEN1 : Învierea
(seria I și II); URICANI: Revista 
de la miezul nopții.
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anunță TASS 
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case cu 5 etaje, în 
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Lucrările Misiunii speciale 
a Adunării Oenerale a O.N.U

încheierea tratativelor economice 
dintre țările Commonwealthului

у din orașul
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YORK 15 (Agerpres). 
cum s-a mai anunțat, te 
s-a deschis cea -de-a 4-a 
specială a Adupării > Ѳе-

trovsk — 
produs un 
mea unei 
care vor fi

[< nereu.
1 Noul cuptor, care va funcționa 

J cu gaze naturale Ia o temperatură 
\ <5a pînă la 1 400 grade, este pre- 
, văzut cu un transportor care asi- 

gură încărcarea rapidă a aglo- 
21 meratului de minereu de fier.

Toate procesele
rea cu materie 1 . _
regimului termic și concasarea ? 
concentratului fierbinte — sînt ) 
integral mecanizate și automat!- î 
zate. Cuptorul are o capacitate j 
de 250 tone de granule pe zi. j 

In prezent specialiștii ucrai- ț 
neni construiesc un cuptor care ) 
va avea o capacitate de produc- S 

( ție zilnică de 1 000 tone de qra- <
nule. £

* 1

î
I
<
’>

<<<

___________ > 
de — alimenta- j 
primă, reglarea j

Paktetettului 
a fost I preșa- 

or- 
a

зе-

NEW
După

14 mai 
sesiune
narale a O.N.U. convocată pfestpu 
discutarea problemei firtArvțariji 
„forțelor armate speciale ale 
O.N.U." în Orientul МЦХ«Лаи s?i 
așa-numitelor „operațiuni Sfc 
O.N.U." în Congo, precum-iți Srițăl- 
tor probleme.

Ca președinte al sesiunii «a fost 
ales reprezentantul 
Zafrulla-Khan, care
dintele calei de-a 17-a sesiuni 
dinare a Adunării Generale 
O.N.U.

Pe ordinea de zi aprobată de
siune figurează printre altele pro
blema : situația financiară a orga
nizației în lumina raportului gru
pului de lucru pentru studierea 
problemelor administrative și bu
getara ale O.N.U.

La propunerile
Tunisiei sesiunea a 
mită problemele 
examinarea Comitetului nr. 5 (Co
mitetul pentru problemele adminis
trative și bugetare).

Hotărîrea privind

reprezentantului 
hotărît să trans- 
financiare spre

convocarea ss-

O
a

în

1
Recunoașteri amare
PARIS 15 (Agerpres). -
In legătură cu situația grea 

majorității papulației spaniole,
condițiile regimului franchist, zia
rul francez „Les Echos" citind ci
fre oficiale, relatează că venitul 
mediu anual pe cap de locuitor în 
Spania este cel mai scăzut din Eu
ropa occidentală.

Potrivit ziarului, într-o cuvîntare 
ținută la Valencia ministrul fran
chist al comerțului, Ullastres, a re
cunoscut că nivelul de trai al po
porului spaniol este foarte scăzut. 
Ziarul apreciază că venitul mediu 
anual al unei familii spaniole nu 
reprezintă decît aproximativ jumă
tate din venitul mediu anual al 
unei familii italiene.

QUITO 15 (Agerpres).
In orașul Quito a luat sfîrșit sesiu

nea Consiliului național de condu
cere a Confederației oamenilor 
muncii din Ecuador, care a durat 
trei zile.

După ce a discutat probleme pri
vind situația în țară și ofensiva 
forțelor reacționare împotriva oa
menilor muncii, sesiunea a adoptat 
hotărîrea de a intensifica lupta sin
dicatelor împotriva încercărilor

------- - ------- --------

In Siria au reînceput demonstrațiile
DAMASC 15 (Agerpres).
Deși sa părea că situația din

Siria se liniștește, după cum rela
tează corespondenții agențiilor de 
prssă în seara zilei de 14 mai,

—=©

Expulzarea din Venezuela 
a unui profesor american
CARACAS 15 (Agerpres).
Guvernul Venezuelei a hotărît 

să expulzeze din țară pe Philiph 
, Taylor, profesor la universitatea 

John Hopkins din S.U.A., care so
sise pentru a ține o prelegere la un 

( seminar organizat de ambasada 
S.U.A. Sosind în Venezuela el a 
declarat că guvernul acestei țări 
trebuie să-î lichideze pe „extre
miști", începînd cu împușcarea par
lamentarilor comuniști.

Declarația nerușinată a profesoru
lui american a provocat indignare 
generală în țară. O serie de de- 
putați au cerut trimiterea Iul 
fața instanțelor judecătorești.

I Ministerul Afacerilor Interne I
Venezuelei a calificat declarația
Taylor drept un amestec în trebu
rile interne ale țării.

în

al 
lui

la Damasc, Alep, Deraa și alte 
orașe au fost reluate demonstra
țiile de protest împotriva predo
minării elementelor partidului na
ționalist Baas în noul guvern si
rian și în sprijinul partizanilor u- 
nității cu R.A.U. care nu au fost 
incluși în actualul guvern.

Postul de radio Cairo, citind 
știri din Siria, anunța în seara zi
lei de 14 mai că la Damasc de
monstranții au ocupat cîteva clă
diri guvernamentale, forțele poli
țienești neputînd împiedica aceste 
acțiuni. Printre principalii parti 
cipanți la aceste demonstrații se 
află studenții.

Corespondenții din Siria ai zia
relor egiptene relatează că la Alep 
și Deraa demonstranții au barica
dat străzile și au scandat lozinci 
împotriva partidului Baas, In cioc
nirile cu poliția relatează ziarul 
egiptean ,A1-Ahbar", au fost uci
se și rănite mai multe persoane. 
Același ziar scria că „situația din 
Siria a redevenit încordată în urma 
demonstrațiilor împotriva guvernu
lui".

q

Crește mișcarea țărănească în Paraguay
MONTEVIDEO 15 (Agerpres*.
După cum anunță coresponden

tul din Asuncion al ziarului „El 
Popular", în Paraguay crește miș
carea țăranilor de ocupare a pă
mânturilor moșierești. Guvernul 
trimită în grabă trupe în regiunile 
unde au loc tulburări. Presa din 
Paraguay, docilă regimului dicta
torial, amenință pe țărani cu re
presalii și-l îndeamnă să pără
sească pămînturile ocupate.

In regiunea Barrera-Grande au 
izbucnit tulburări, țăranii protes
tează împotriva construcției unei 
uzine pentru producția de substan
țe explozive, fapt care ar putea 
atrage după sine evacuarea a sute 
de familii țărănești. Țăranii au 
trimis o delegație care a adus la 
cunoștiință guvernului că ei refuză 
să părăsească pămînturile ce le a- 
parțin.

siunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. a fost luată de cea 
de-a 17-a sesiune a adunării ge
nerale la insistența delegației S.U.A. 
Care caută să legalizeze practica 

rvțțfoasă a ocolirii Consiliului de 
■Sfecuritate atunci cînd aste vor- 
■ba de luarea măsurilor legate de 
Wetiținerea păcii internaționale, 
Contrar principiilor Cartei O.N.U., 
Statele Unite și celelalte puteri 
Occidentale caută, de asemenea, să 
arunce pe umerii tuturor membri
lor O.N.U. povara financiară care 
s-a creat ca urmare a acțiunilor 
colonialiștilor. Greutățile financia
re ale O.N.U. au luat naștere prin 
cheltuirea ilegală a unor uriașe 
fonduri pentru finanțarea „forțe
lor armate speciale ale O.N.U." în 
Orientul Mijlociu și a „operațiuni
lor O.N.U." în Congo. Pe la mij
locul anului 1963 aceste cheltuieli 
vor însuma 450 milioane de dolari 
cifră care depășeșta de aproape 
cinci ori cheltuielile O.N.U. pre
văzute în bugetul propriu zis al a- 
cestei organizații pe anul 1963. S-a 
creat un deficit de 200 milioane de 
dolari .

grupărilor de dreapta de a instaura*  
cu orice preț în țară o dictaturi? 
de tip fascist, de a împiedica lupt- 
ta poporului din Ecuador pentru eli*  
berare de sub jugul monopolurilor 
imperialiste.

La sesiune s-a hotărît convocared. 
unei conferințe economice naționale, 
la care va fi adoptat planul del 
luptă al sindicatelor împotriva cri-l 
zei economice tot mai acute din țară.

Participanții la sesiunea Consi
liului național de conducere a Con
federației oamenilor muncii din 
Ecuador s-au declarat solidari eu 
Cuba revoluționară. Ei au îndemnat 
toate organizațiile sindicale să lup-' 
te activ pentru pace, să creeze în! 
întreaga țară comitete ale partizani
lor păcii și au sprijinit recenta pro
punere făcută de președinții a cinci 
țări din America Latină, inclusiv 
Ecuadorul, de a transforma America 
Latină într-o zonă denuclearizată.

Un eșec al politicii engleze
catul declară doar că salută aceste 
tratative și „că în special" țările 
mai puțin dezvoltate nu vor fi îr 
măsură să acorde concesiile cores
punzătoare".

Așa dar „frontul unit" al țărilo 
Commonwaalthului pe care Anglii 
a sperat să-1 înjghebeze în ca
drul acestor tratative nu s-a rea 
lizat. Agenția U.P.I. arată că ob- 
sarvatorii politici califică decla 
rația membrilor Common waalthu 
lui din țările afro-asiatice drep 
„un ultimatum". Aceștia arată a 
genția au acuzat G.A.T.T.-U1 cî 
ocrotește numai interesele țărilo: 
puternic dezvoltate. Ei au releva 
că aceste țări impun serioase res 
tricțil pătrunderii produselor ș 
materiilor prima din țările afro 
asiatica pe piețele țărilor puterni’ 
dezvoltate. In această situație de 
vine clar că la conferința da I. 
Geneva va apare tendința atît < 
Angliei cît și a țărilor Common 
wealthului de a-și promova pro 
priile lor interese.

Comunicatul dat publicității poa 
te fi deci rezumat astfal; „Siste 
mul preferințelor imperiala (p 
care se bazează Commonwealthi 
britanic N.R.) este 
trebuie modificat 
țiilor mondiale în

15 (Agerpres).
zilei de 14 mai
la Londra tratativele 
miniștrilor comerțului 

bri-

au
LONDRA 
In seara 

luat sfîrșit 
secrete ale
ai țărilor Commonwealthului 
tanic. După părerea comentatorilor 
politici din capitala Angliei, aceste 
tratative au fost cele mai infruc
tuoase dintre toate cîte le-au dus 
vreodată miniștrii comerțului ai 
țărilor Commonwealthului. In a- 
ceastă ordine de idei reține atenția 
în primul rînd faptul că ei n-au 
reușit să elaboreze o poziție unică 
cu care să șe prezinte la conferin
ța de la Geneva a țărilor partici
panta la G.A.T.T. (Acordul general 
de tarife și plăți).

După cum relatează corespon
dentul agenției U.P.I., comunicatul 
lasă să se înțeleagă că nu a fost 
posibil să se găsească o cale co
mună de abordare a problemelor 
privind tarifele vamale și comer
țul mondial, acest fapt relatează 
corespondentul a răsturnat com
plet calculele miniștrilor britanici 
care sperau să obțină o declarație 

’--de sprijin masiv din partea Com
monwealthului la viitoarele tra- 

’tative de la Geneva privind pro- 
Ș punerea lui Kennedy de a se re
duce cu 50 la sută tarifele vama 

*1э între țările care sînt membre 
ale organismului G.A.T.T. Comuni-

j?M*z Se extind
NEW YORK 15 (Agerpres). -
Incidentele rasiale se extind și 

în alte orașe din S.UA. Agenția 
Reuter transmite că în neaptea de 
13 spre 14 mai rasiști albi din ora
șul Nashville (statul Tennessee) 
au atacat cu furie un grup de 200 
de negri care demonstrau în fața 
restaurantelor „rezervate numai al
bilor". In urma ciocnirilor care s-au 
produs mai mulți negri au 
fost răniți și alții au fost a- 
xestați. In aceeași zi asupra lo
cuinței unuia din liderii populației 
de culoare din Nashville rasiștii 
au tras focuri de armă.

După curn relatează agenția 
U.P.I., în orașul Chicago s-au pro-

Л'

LIMA. —- Poliția din Peru a fă
cut o descindere la sediul 
secții din 
țional de 
în clădire, 
brutalizînd
narea care se ținea acolo 
moment.

unei 
Lima a Frontului na- 

eliberare. Ea a năvălit 
a operat o percheziție, 
pe participanții Ia 

în
adu- 
acel

LONDRA. — La 14 mai 
la Londra ministrul afacerilor ex
terne al Norvegiei, Lange. El se 
va întîlni cu primul ministru a! 
Angliei, Macmillan, cu ministrul 
afacerilor externe, lordul Home, 
și cu lordul Sigiliului privat, 
Heath.

a sosit

ȚQKIO. — Pentru a obține de 
'la administrație majorarea salarii
lor, sindicatul lucrătorilor de la 
societatea de transporturi aeriene 
„Japan Air Lines" a declarat la 14 
mai o grevă de șase ore. In urma 
grevei au fost anulate cursele in
ternaționale spre Paris precum și 
cursele locale spre Osaka, Sapporo 
și alte centre principale ale țării.

LONDRA. — In urma unor tra
tative îndelungate, reprezentanții 
guvernelor Angliei și S.U.A. au 
încheiat un acord potrivit căruia 
va ii creat așa-zisui centru de 
perimentare a submarinelor, pe 
sulele Andros, care iac parte 

I grupul de insule Bahamas.

ex- 
in- 
din

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republioil ar. S6 TeL interurban 322, automat 260.
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incidentele

BUDAPESTA. — Fabrica de pro
duse radiotehnice din Budapesta a 
început să fabrice o serie de 
duse noi. Printre altele, a 
realizat un radiotelefon, prin 
pot fi transmise simultan 12
vorbiri. Fabrica produce și insta
lații pentru studiouri de radio.

pro
test 
care 
con-

PHENIAN. — In orașul Kanghe 
— centrul provinciei Ciagan, situa
tă în partea de nord a R.P.D. Co
reene, se construiește o filatură 
cu 13 000 fuse. Ea va folosi materie 
primă locală și va da anual 1 500 
tone de lire.

valoros, dar e 
conform condi 
schimbare".

rasiali
negri și pol:

cîini polițiști, c 
demonstrației. M 
au fost rănite, 
orașul Birmingba

dus ciocniri între
țiști după ce cîteva sute de neg: 
au organizat o- demonstrație d 
protest îmoptriva asasinării d 
către poliție a unui copil de 1 
ani, „bănuit" că ar fi particip; 
la o spargere. Potrivit agenției, î 
de mașini ale poliției și pompier 
lor, precum și 
sosit la locul 
multe persoane

Intre timp în
din statul Alabama situația eoni 
nuă să se mențină încordată. Ca: 
Albă a anunțat că în Alabama : 
află în prezent 3 000 de milita 
din trupele federale. In ciuda 
cestei concentrări de forțe, duț 
cum transmite agenția U.P.I., lu 
noaptea un negru a fost împușc 
pe stradă de un rasist alb.

-=O=—
Lansarea cosmonaufufu. 

american Gordon Coopt
15 (Ag

(G.M.T.), 
lansat c-

CAPE CANAVERAL
/pres).

La 15 mai, ora 13,04 
Cape Canaveral a fost
mcnautul american, maiorul Gord 
Cooper, pe bordul navei cosm 
„Faith-7", propulsată de o rach 
„Atlas".

Potrivit comunicatelor Nașa, ne 
cosmică ,,Faith-7" urmează să ef 
tueze 22 de rotații în jurul Păm 
tului.

In seara de 15 mai s-a comuni 
că cosmonautul a efectuat, în 
condițiuni, patru rotații în 
Pămîntului.

„N.A.T.O. este principalul dușman 
al poporului din Mozambic" 

lui CwambeDeclarația
CAIRO 15 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută la Cai

ro în fața reprezentanților presei, 
Gwamba, lider al partidului Uniu
nea Națională democratică din Mo- 
zambic, a subliniat că Statele Uni
te și aliații lor în cadrul N.A.T.O. 
sînt principalii dușmani ai poporu
lui din Mozambic în lupta sa pen
tru independență și eliberare na
țională. Țările membre ale NAT.O. 
sub conducerea S.U.A. sînt acelea 
care aprovizionează Portugalia cu

bi 
ju

armament pentru înăbușirea 
carii de eliberare din Mozambi 

Situația internațională și situr 
actuală din Africa, a arătat Gwe 
be, sînt mult mai favorabile p 
tru lupta popoarelor asuprite 
potriva imperialismului, colonia 
mului și neocolonialismului. „I 
ta poporului nostru a spus Gw< 
be, este o luptă dreaptă de 
berare de sub jugul colonialiști 
Victoria noastră depinde da. 
porul nostru".

П
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