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In perioada care s-a scurs dm anul acesta, 
lectivul întreprinderii de construcții și montaje 
Petroșani a desfășurat o activitate însuflețită

și tehnicie- 
carboniferă.

de
In 

tot 
și 

în-

ntiBieie

Vulcan s-au 
acțiuni de colectare a fierului

—=— cît în 1959, iar
KARDA SULTAN producția de căr-

șeful comisiei economice а Со- bune extrasă din 
miletului orășenesc de partid

Petroșani
abataje cu susți
nere metalică a 
crescut de 9 ori, 

întreaga Vale a Jiului 
în sporirea productivi-

a fierului vechi
De la începutul 

oțelăriilor 
mari

oara-Oeva

eagulroșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Au lichidat raminerea 
în urmă

Acțiunea de colectare 
vechi se desfășoară

☆
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а fierului 
din plin
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Conducerile .sectoare
lor productive de la mi
na Vulcan, îndrumate dc 
organizațiile de partid, 
ou luat măsuri pentru a- 
sigurarea din timp a li
niei de front, întreținerea 
în bune condițiuni a ga
leriilor de acces și trans
port, aprovizionarea rit
mică a brigăzilor cu ma
teriale, îmbunătățind tot
odată și asistența tehni
că. Toate acestea au per
mis să se recupereze 
minusul avut la începu-

tul lunii mai a.c. și să 
se depășească în prezent 
planul la zi cu 200 de 
tone cărbune. Pe primul 
loc se situează sectorul 
IV, urmat de sectoarele 
l și П.

S-au evidențiat, Prin 
contribuția adusă, 
zile conduse de 
loan, Tucaciuc 
Șerban Nicolae, 
Dumitru, Gagyi loan, Ni- 
coară Alexandru, Zaha- 
ria Constantin și Bălan 
Petru.

In sectoarele minei 
timele zile numeroase 
vechi. Tinerii din sectorul HI s-au angajat să pre
dea lunar cîte 2000—4000 kg. fier vechi. Hotărîrea 
tinerilor de aici n-a întîrziat să-și arate roadele. 
Tinerii s-au ținut de cuvînt în fiecare lună a anu
lui. Intr-una din zilele trecute, 69 tineri din sec
tor, mobilizați de organizația U.T.M. au intrat în 
mină și au strîns de prin galerii și abataje 30 tone 
fier vechi. Nici tinerii din sectorul VI nu s-au lăsat 
maii prejos. 42 de tineri au colectat într-o singură 
zi aproape 20 tone fier vechi.

co- 
din 

pen
tru realizarea planului de colectare a fierului vechi.
Obiectivul de seamă al colectivului de aici a constat 
în realizarea ritmică și lună de lună a planului de 
strîngere a fierului vechi. In felul acesta, întreprin
derea respectivă a reușit să-și realizeze sarcina 
plan anuală încă din primul trimestru al anului. 
Ioc de 80 tone fier vechi cît trebuia colectat în 
cursul anului, colectivul întreprinderii a strîns 
expediat oțelarilor fier vechi a cărui valoare 
sumează 30 667 lei.

La succesul obținut de colectivul întreprinderii o 
contribuție de seamă au adus tinerii Porotea Iuliu, 
Nicolae Margareta, Trașcă Constantin, Lupu Bri- 
ghita, Zoltan Petru de la șantierul I.C.M.M. Petro
șani, precum și ălți tineri de pe șantierele I.C.M.M.- 
ului din Lupeni, Aninoasa și Petrila.

In luna aprilie a. c., brigada condusă de comunistul Cristea Au-' 
rel de la mina Aninoasa a dat peste sarcina de plan 900 tone de căr
bune. In luna mai rezultatele sînt și mai bune. Acest lucru îl arată 
nu numai depășirea înscrisă pe graficul de producție ci și chipurile 
vesele ale minerilor din această brigadă. Ei discută despre 
tatea muncii pe care au sporit-o cu 8 la sută.

Olteanu Paraschiva este una din cele mai harnice 
muncitoare de la lămpăria gurii de mină Cimpa II. 
Pentru meritele sale in muncă, nu de mult a 
primită în rîndurile candidaților de partid.

IN CLIȘEU: Olteanu Paraschiva, în timpul 
crului.

fost

lu-
i

O largă acțiune de colectare 
desfășoară și la mina Aninoasa. 
nului, colectivul exploatării a expediat 
patriei peste 130 tone fier vechi. Cele mai
cantități au fost colectate de către tinerii din sec
toarele V, VI și VIII. Din aceste sectoare, în mod 
deosebit s-au evidențiat utemiștii Ianc Nicolae, Țip- 
țer Macarie, Barbu Adrian, Florea Ștefan, Preda 
Ioan, Tat Ioan și Vrăjitoru Gheorghe care de fie
care dată s-au 

situat în 
acțiunii de colec
tare a fierului 
vechi.

Sporirea con
tinuă a productivi
tății muncii este 
una dintre princi
palele sarcini puse 
de partid în fața
muncitorilor, inginerilor 
nilor din industria 
Mobilizați de organizațiile de partid, 
colectivele exploatărilor miniere 
din Valea Jiului au obținut rea
lizări importante pe calea înfăp
tuirii acestei sarcini. Bunăoară, fa
ță de anul 1959, în 1962 s-a obținut un 
spor de producție pe C.C.V.J. pe sea
ma creșterii productivității muncii de 
1 077 079 tone de cărbune, iar în 
trimestrul 1 al anului 1963, planul 
de sporire- a productivității muncii 
pe C.C.V.J. a fost realizat în pro
porție de 101,4 la sută, atingîn- 
du-se productivitatea de 1,192 tone 
cărbune pa post. Creșterea produc
tivității a determinat depășirea 
substanțială a planului de produc
ție și realizarea unor însemnate 
economii la prețul de cost.

Realizările obținute pe calea 
sporirii productivității muncii au 
la bază introducerea în procesul 
de producție a unui număr însem
nat de mașini și utilaje perfecțio
nată și a unor metode de lucru a- 
vansate. Astfel, în anul trecut, în 
galerii și puțuri s-a încărcat me
canic cu 2,5 ori mai mult steril de

Deși pe 
realizările 
tații muncii sînt frumoase, la unele 
exploatări el= nu sînt la nivelul 
sarcinilor pe acest an. In primul 
trimestru al anului 1963, din cele 
6 exploatări sarcina de sporire a 
productivității muncii a fost rea
lizată doar de două : minele Lu
peni și Aninoasa. Rămînerea în ur
mă în privința indicelui de pro
ductivitate a celorlalte exploatări, 
îndeosebi Petrila și Vulcan, a fă
cut ca planul de sporir» a pro
ductivității în abataje și în cărbune 
pe C.C.V.J. să nu fie realizat.

De ce există această situație? 
Nerealizarea sarcinilor de sporire 
a productivității muncii la unele 
exploatări a fost cauzată atit de 
greutățile întîmpinate în cursul ier
nii, cît și de slaba preocupare a 
conducerilor tehnice de la unele 
exploatări pentru introducerea uti
lajelor moderne, ca de pildă a 
transportoarelor, precum și de de
pășirea posturilor planificate (în 
cazul minei Petrila). O influență

(Continuare în pag. 3-a)

fruntea
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♦ Din viafa colectivului uzinei ♦ 
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îmbunătățirea ocrotirii sănătății publice 
— expresie a grijii față de om

De curînd, а avut loc cea de a 
XIV-а sesiune a Sfatului popular 
al orașului Petroșani în cadrul că
reia deputății au analizat preocu
parea comitetului executiv al sfa
tului popular pentru ocrotirea să
nătății oamenilor muncii din Va
lea Jiului. Raportul pe 
temă a fost prezentat de 
tul dr. Dîrlea Gheorghe, 
șef al orașului 
raportul asupra 
siei permanente 
tului popular a 
putatul Benișek 
tele comisiei.

La sesiune au participat tova
rășii Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de 
Karpinecz loan, secretar al 
tetului orășenesc de partid, 
semenea, au fost prezenți 
roși medici din cadrul 
medico-sanitare

unități me- 
policlinici, 

numărul ca- 
care deser-

♦
♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

„împrumutați cărți de la 
bibliotecile secției!"

Intr-una din zilele trecute, în 
șapte secții ale Uzinei de repa
rat utilaj minier din Petroșani 
au apărut afișe cu un conținut 
similar: „împrumutați cărți de 
la biblioteca secției I". Afișele 
pun în evidență o importantă

măsură luată din inițiativa co
mitetului de partid, de către co
mitetul sindicatului și comisia 
inginerilor și tehnicienilor din 
uzină pentru răspindirea tot mai 
largă a cărții in rîndul munci
torilor, pentru atragerea de noi 
cititori ai literaturii beletristice 
și tehnice: in șapte din secțiile 
uzinei au fost înființate biblioteci

permanente, cu un mare număr 
de volume, de la care se pot 
împrumuta cărți.

Măsura s-a 
deoarece 
muncitori 
prumutat 
înființate 
lucrează.

dovedit eficientă, 
mare număr de 
tehnicieni au îm- 
de la bibliotecile

un
Și 

cărți 
chiar in secțiile unde

♦
♦

♦ 
♦ 
♦
♦

această 
deputa- 
medicul 
iar co- 

i comi-
Petroșani, 

activității 
de sănătate a sfa- 
fost expus de de- 
Mihai, președin-

partid, 
Comi- 
De a- 
nume-

unităților 
din Valea Jiului. 
☆

Sesiunea sfatului popular a sub
liniat grija deosebită pe care, o 

statul nostru democrat- 
îmbunătățirii continue a 
sănătății oamenilor mun- 

anii puterii populare re- 
din Valea

poarta 
popular 
ocrotirii 
cii. In
țeaua medico-sanitară
Jiului s-a lărgit substanțial. Au fost

medico-sanitare.

date în folosință noi 
dico-sanitare, spitale, 
dispensare, a crescut 
drelor medico-sanitare
vesc aceste unități. De asemenea, 
statul cheltuiește an de an sume 
mari pentru dezvoltarea bazei ma
teriale a rețelei

Conștienți de nobila lor misiu
ne, majoritatea 
tari, medici, surori, infirmiere, mo
bilizați de organizațiile obștești, 
îsi îndeplinesc tot mai bine obli
gațiile.

Sesiunea a apreciat că prin ac
tivitatea susținută desfășurată pen
tru reducerea și prevenirea îmbol
năvirilor, majoritatea cadrelor me
dico-sanitare au adus o contribu
ție importantă la succesele obți
nute de colectivele întreprinderi
lor și instituțiilor Văii Jiului în 
înfăptuirea sarcinilor economice ce 
le-au stat în față. Merită eviden
țiat exemplul circumscripțiilor sa
nitare teritoriale din localitățile 
VulGan, Petroșani și Iscroni care 
au luat sub îngrijirea lor salaria- 
ții acelor unități productive care 
nu au dispensare proprii.

In sesiune s-a subliniat însă că 
I. DUBEK

lucrătorilor sani-

(Continuare in pag. 3-a)

♦

lev ator. 
că tușii 
cat în

IN
pul lucrului.

A fost reparat și cel de-al zecelea angrenaj pentru lanțul e- 
Cu această lucrare, executată mult înainte de termen, lă- 

Holingher Vasile și Benea Simion de la U.R.U.M.P. au mar- 
luna aprilie а. ѳ., trecerea lor în rîndul fruntașilor.
CLIȘEU: Lăcătușii Holingher Vasile și Benea loan în tim-

cunoscut faptul că de ca- 
pieselor livrate celorlalte

impor- 
rebutu- 
pentru 
uzină,

prețului : de 
economie con-

♦
♦
♦

in sprijinul rezolvării, 
unei probleme importante

Este 
litatea
secții ale uzinei de către turnă
torie depinde in mare măsură 
calitatea lucrărilor efectuate de 
uzină, a utilajelor care se pro
duc sau se repară aici pentru 
exploatările miniere , din Valea 
Jiului. Ținind seamă de 
tanța pe care reducerea 
rilor la turnătorie o are 
îmbunătățirea muncii in 
pentru reducerea 
cost, cercul de
cretă din cadrul uzinei, al cărui 
propagandist este tov. ing. Szabo 
Zoltan, și-a fixat în program, 
ca temă de studiu, influența re
ducerii procentului de rebuturi 
la turnătorie pentru îmbunătă
țirea activității economice a uzi
nei și căile de îmbunătățire a 
calității pieselor turnate. Cursan- 
ții cercului au fost solicitați ca 
în cadrul studiului asupra aces
tei teme, sa vină cu propuneri 
concrete pentru reducerea re

buturilor și îmbunătățirea piese
lor turnate.

♦ 
♦
♦
♦
♦

♦

♦ 
♦
♦ 
♦
♦♦ :
♦

♦ 
♦
♦ 
♦;
♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦
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La ordinea de zi 
recapitulative

convorbirile DE VORBĂ CV PROPAGANDIȘTII

Preocupările noastre
Ne aflăm în 

preajma închiderii 
■nulul de învăță- 
mînt U.T.M. In a- 
nul școlar pe ca
re 11 încheiem a- 
cum, majoritatea cercurilor de în- 
vățămint au avut o activitate rod
nică. Marea parte a propagandiș
tilor s-au străduit să asigure lec
țiilor un conținut bogat, să le lege 
de sarcinile practice ce stau în 
țața tineretului. Printre cercurile 
care în acest an școlar au obținut 
rezultate frumoase sînt cele con
tuse de propagandiștii Sucitu To
rente de la mina Lonea, Keberle 
Ferdinand de la preparația Petrila, 
Ursulescu Cornel de Ia mina Pe
trila, Tiță Alexandru de 
U.R.U.M.P., Petrescu Ilie de 
S.T.R.A., Vasiliu Constantin de 
mina Vulcan, Marin Dumitru 
la mina Lupeni și multe altele
căror propagandiști s-au străduit 
să se pregătească temeinic pen
tru expunerea lecțiilor, să ajute 
cursanții în însușirea materialului 
predat.

Dacă majoritatea propagandiști
lor au înțeles marea răspundere 
a sarcinii de a conduce activitatea 
unui cerc de învățămînt, mai sînt 
unii propagandiști care au subapre
ciat această sarcină. Sînt unele 
cercuri in care s-au predai doar 4—5 
lecții și chiar și cele expuse au 
fost sărace In conținut, iar în a- 
îara lecțiilor nu s-ац organizat ac

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

Prața Traian de la 
Munteanu Georgeta 
Petroșani, Dragomir 
la fabrica de pline

propagandiști, de felul 
străduiesc să se achite 
ce le revin în această 

răspunsurile cîtorva

la 
la 
la 
de 
ai

tivități educative 
cu tinerii șl ast
fel nici participa
rea cursanților la 
activitatea cercu
rilor n-a fost co

respunzătoare. Printre aceste cercuri 
se numără cele conduse de pro
pagandiștii Drăgan Ioan și Coman 
Valentin de la mina Lupeni, Ro- 
potă Mihai și 
mina Petrila, 
de la I.C,O.
Constantin de
Petroșani șl altele.

Ținind cont de faptul că au mai 
rămas puține zile pînă la încheie
rea convorbirilor recapitulative, or
ganizațiile U.T.M. trebuie să ia 
toate măsurile pentru ca în cercu
rile de învățămînt politic U.T.M. 
rămase în urmă să se predea toate 
lecțiile. Expunerilor ce se țin în 
continuare trebuie să li se asigu
re un conținut bogat de idei, să 
se evite formalismul.

Închiderea învățămintului politic 
U.T.M. se desfășoară în cadrul a 
2—3 convorbiri recapitulative pe 
baza temelor stabilite din materia
lul bibliografic recomandat, res
pectiv, documentele partidului nos
tru, După seminariile recapitula
tive, activitatea cercurilor nu va 
înceta, ci va continua pe baza 
unui program pînă la deschide
rea noului an de învățămînt. In 
această perioadă se vor organiza 
cu cursanții excursii, vizite, 
zionări de filme și piese de 
tru în colectiv, recenzii, seri 
rare, învățarea de cîntece și 
zii despre patrie șl partid.

Pînă la data de 20 iunie in
organizațiile U.T.M. trebuie să se 
facă în adunări generale analiza 
felului în care s-a desfășurat fn- 
vățămîntul politic U.T.M., eficaci
tatea acestuia, să se stabilească 
propagandiștii șj numărul cercuri
lor pentru anul de învățămînt ur
mător. In noul an școlar vor func
ționa cercurile de studiere a Sta
tutului U.T.M., „Să ne cunoaștem 
patria socialistă" și cercurile „Mo
rala comunistă, morala omului de 
tip nou" și cursul politic U.T.M.

Acordînd toată atenția închide
rii anului de 
U.T.M. 
lui an 
bui la 
cative 
rații.

menite să a- 
succes a ac- 
care le con-

propagandist

lor care au intîmpinat greutăți in 
Însușirea lecțiilor în cursul anului. 
Astfel, am ținut consultații indi
viduale în legătură cu mai multe 
teme cu tinerele Szdldsi Ileana, 
Toma Magda, Domokos Elisabeta 
și altele. De altfel, am stat de vor
bă cu toți cursanții, dîndu-le în
drumări eu privire la felul cum să 
se pregătească pentru convorbiri.

Lazăr Nicolae, propagandist Ia 
U.R.U.M.P.: Eficacitatea activității 
cercului trebuie să preocupe pe 
fiecare propagandist. Viața, munca 
și preocupările tineretului din u- 
zina noastră oferă numeroase e- 
xemple pentru concretizarea teme
lor pe care le vom dstzbate cu a- 
cest prilej. Astfel, odată cu 
pitularea lecțiilor pe care 
predat în cursul anului am 
put să-mi adun și exemple 
crete cu privire Ia munca,
portarea și preocupările tineretu
lui, exemple în legătură cu fiecare 
temă din programul cercului pe 
care-1 conduc. Am stat de vorbă 
cu secretarii organizațiilor U.T.M. 
din secții, cu membrii comitetului 
U.T.M.. am cercetat edițiile gaze
telor de perete și ale posturilor 
utemiste de control, notîndu-mi 
exemple de tineri fruntași în pro
ducție și în activitatea obștească, 
tineri cu o ținută morală demnă 
precum și exemple negative. La 
fel am cerut să procedeze și mem
brii cercului. Prin aceste exemple, 
șt mai ales prin cele pe care le 
vor da cursanții, voi căuta să im
prim convorbirilor un caracter cit 
mal concret, din care cursanții să 
poată trage învățăminte cu privire 
la felul cum trebuie să muncească 
și să trăiască un tînăr de tip nou.

reca- 
le-am 
înce- 
con-

com-

vi- 
tea- 
lite- 
poe-

prezentat de 
Gheorghiu-Dej 

Congres al 
tovarășului

Exemplu în muncă 
și în viața 

de organizație
Tînărul Rehner 

loan este electri
cian subteran ia 
sectorul IV al mi
nei Aninoasa. Nu 
după mull timp 
de la angajare, 
numele lui a de
venit cunoscut in 
întreg sectorul. 

Lucrările de calitate pe care ie 
execută, priceperea și indemîna- 
rea cu care remedia defecțiunile 
ce inlerveneau in buna funcțio
nare a instalațiilor electrice și 
conștiinciozitatea ce-1 caracteriza 
în îndeplinirea tuturor sarcinilor, 
l-au ajutat să-și cîștige stima co
legilor săi de muncă, a minerilor 
din sector.

Ca utemist, a tost continuu pre
zent la viața organizației. In acest 
an, de pildă, a condus cercul de 
învătămint U.T.M. „Să ne cunoaș
tem patria socialistă", a tinerilor 
din sectorul IV.

Conștient de importanța sarcinii 
ce î s-a încredințat, utemistul 
Rehner a frecventat cu regularita
te cursul de pregătire organizat pe 
lingă Comitetul orășenesc U.T.M. 
Petroșani, s-a preocupat continuu 
de ridicarea nivelului său de cu
noștințe politice. Ca urmare, ei 
s-a prezentat bine pregătit de fie
care dată în fața cursanților, lu
cru ce a contribuit la obținerea 
unor rezultate bune în cadrul 
cercului pe care II conduce.

Exemplu în procesul de produc
ție, utemist și propagandist frun
taș, tînărul Rehner loap se bucură 
de stima și aprecierea unanimă a 
ale miști lor din sector.
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închiderea cu succes a invăță- 
mîntului U.T.M. depinde în mare 
măsură de 
cum ei se 
de sarcinile 
etapă. Iată
propagandiști în legătură cu preo
cupările lor actuale, 
sigure închiderea cu 
tivității cercurilor pe 
duc.

Brînzan Constantin,
la mina Petrila: Consider că una 
din sarcinile principale care tre
buie să preocupe în prezent pe 
fiecare propagandist este pregăti
rea sa personală. Propagandistul 
trebuie să fie stăpîn pe materia
lul care se va discuta cu prilejul 
convorbirilor recapitulative pentru 
a putea asigura astfel convorbiri
lor un nivel ridicat. Această sar
cină mă preocupă în mod deose
bit. Odată cu revederea materia
lului pe care l-am predat în cursul 
anului, m-am străduit să citesc și 
alte materiale în legătură cu pro
blemele de actualitate. Am consi
derat recesar să recitesc unele ca
pitole din Raportul 
tovarășul Gheorghe 
la cel de-al III-lea 
P.M.R., cuvintarea

Gheorghe Gheorghiu-Dej la cea 
de-a 40-a aniversare a U.T.C. și 
alte documente. De asemenea, o 
deosebită atenție acord în acest 
timp citirii presei pentru a fi la 
curent cu realizările poporului nos
tru in desăvîrșirea construcției so
cialiste, cu evenimentele interna
ționale.

Zamfir Ecaterina, propagandistă 
la I.I.S. „Viscoza" Lupeni: In pe
rioada actuală, cînd ne pregătim 
pentru convorbirile recapitulative, 
acord o deosebită atenție spriji
nirii cursanților pentru ca fiecare 
să se prezinte cît mai bine pre
gătit la convorbirile de sfîrșit de 
an școlar. Ce am făcut în acest 
scop ? Am discutat cu membrii 
cercului și am hotărît să organi
zăm consultații colective pe mar
ginea principalelor lecții. Aseme
nea consultații am avut in legă
tură cu îndatoririle și drepturile 
membrilor U.T.M., conducerea de 
către partid a organizației U.T.M. 
O deosebită atenție am 
de asemenea, sprijinirii
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toate

recapitu-

acordat, 
cursanți-

învățămînt politic 
și pregătirii deschiderii nou- 
de învătămint, vom contri- 
îmbunătățirea muncii edu- 

în rîndurile tinerei gene-

MARGARETA NICOLAE 
locțiitor de secretar al organizației 

de bază U.T.M. — I.C.M.M.
Petroșani
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«вое овоммммя

LIȚOIU TUDOR, 
mina Petrila.

SUCITU TERENTE, 
mina Lonea.

OPREA IOAN, 
mina Lupeni.

i
VPRIMELE CONVORBIRI

ZAMFIR ECATERINA.
I.I.S. „Viscoza" LupenL

------- ---------- — --------

Ne pregătim temeinic
Și în organizația de tineret de 

la I.C.M.M, Petroșani se fac pre
gătiri intense în vederea închide
rii învățămintului politic U.T.M. In 
cercul „Să ne cunoaștem patria 
socialistă" s-a terminat cu cîteva 
zii? în urmă predarea lecțiilor. Iu 
prezent, cei 20 cursanți din cercul 
respectiv, sub îndrumarea tovară
șului Caracea Gheorghe, propagan
distul cercului, se pregătesc temei
nic în vederea desfășurării convor
birilor recapitulative. Tinerii Crișan 
Ioan, Boleru Augustin, Mathe Dio 
nisie, Barabaș Iuliu, Kalai Iosif,

Margină Marin și alții au 
lat o bună parte din materia pre
dată în cursul anului de învăță- 
mînt.

La cercul de studiere a Statutului 
U.T.M. condus de propagandistul 
Ghiorghiaș Nicolae a mai rămas 
de predat o singură lecție. Și aici 
o parte dintre cursanți au trecut 
deja la recapitularea lecțiilor prevă
zute în programul de învățămînt.

f CROITOR U SAL VINA. Sfatul 
popular al orașului Petroșani.

Organizația U.T.M. de la prepa
rația Petrila, îndrumată îndeaproa
pe de comitetul da partid, s-a pre
ocupat în acest an cu răspundere 
de controlul și buna desfășurare 
a Învățămintului politic U.T.M. în 
care au fost încadrați 168 de ti
neri. In prezent în cercurile de în
vățămînt politic U.T.M. din uzina 
noastră au loc convorbirile reca
pitulative organizate cu prilejul în
chiderii anului de învățămînt. In 
cercul „Să ne cunoaștem patria 
socialistă" în care sînt încadrați 
tineri din secția transport, s-au ți
nut în aceste zile convorbirile re
capitulative. Acest lucru se dato 
rește activității rodnice desfășurate 
de organizația U.T.M. din sectorul 
respectiv, precum și propagandistu
lui Retegan Ioan care a respectat 
întocmai graficul de ținere a lec
țiilor și convorbirilor recapitulati
ve. Lecțiile planificate pentru for
ma de invățămînt respectivă s-au 
ținut de fiecare dată cu regulari
tate, iar frecvența la lecții atît 
în cursul anului cît și la convor
birile recapitulative a fost de sută 
la sută.

In vederea organizării și apro
fundării temelor pentru convorbi
rile recapitulative, 
cercului, ajutat 
mitetul U.T.M., 
29 cursanți în 
pentru fiecare
ponsabil din cei mai ridicați ute- 
miști din punct de vedere politic 
și cultural. La împărțirea pe grupe 
s-a ținut seama de tinerii mai slab 
pregătiți ca ei să fie ajutați 
învețe de către utemiști care 
țin rezultate bune în ridicarea 
velului lor de cunoștințe și
cultură generală. Așa, de exemplu, 
utemiștii Coroian Alexandru, Clam- 
ba Elena, Ghiocel Dumitru au aju
tat pe tinerii Cojocaru Ilie, Timiș 
Cornel, Plugaru Florian, Szabo Eu
gen și alții în vederea pregătirii 
lor pentru închiderea învățămîntu- 
lul politic U.T.M., au discutat cu 
ei problemele principale studiate în 
cursul авніиі spre a se prezenta

propagandistul 
Îndeaproape de co 
a repartizat pe cei 
trei grupe, numind 
grupă cite un res-

să 
ob
oi- 
de

bine pregătiți la convorbirile re
capitulative. Astfel, au fost purtate 
discuții pe marginea lecțiilor „Pa
gini din trecutul de luptă al po
porului nostru", „Bogățiile și fru- 
musețiile patriei noastre", „Politica 
P.M.R. de industrializare socialistă 
a țării" etc.

Cu prilejul închiderii anului de 
Învățămînt politic în sectorul de 
transport, utemiștii Androne Nico
lae, Danciu Dumitru și alții au do 
vedit o bună pregătire politică. In- 
vățămîntul politic i-a ajutat să cu
noască realizările poporului nostru 
dobîndite în anii puterii populare, 
i-a făcut să se situeze în rîndurile 
celor mai harnici tineri. Planșele 
și harta politico-economică a R.P.R. 
folosite atît în cursul anului de 
învățămînt cit și la convorbirii? 
recapitulative i-au ajutat pe 
cursanti să dezvolte temeinic pro
blemele puse în discuție.

Tot in aceste zile s-au terminat 
convorbirile recapitulative și în 
cercul politic U.T.M. condus de 
propagandistul Pașcan Dumitru, din 
organizația de bază U.T.M. admi
nistrație. La acest cerc însă, pre
zența la închiderea anului de în- 
vățămînt a lăsat de dorit datorită 
faptului că unii tineri, printre care 
Kolozsi Dionisie, Szenscina Iolanda. 
Podar Maria și alții nu au luat 
parte la ședințele de invățămînt. 
Nici în cursul anului ei n-au acor
dat atenția cuvenită învățămîntu- 
lui politic și din . 
în procesul de 
ridică la nivelul

In zilele care 
cep e convorbirile 
cercurile conduse 
Conciulea Vasile 
dinand de la spălătorie, precum și 
în cele conduse de tov, Popescu 
Ioan și Constantin Mihai de la 
brichctaj. Vom depune toate stră
duințele ca și acest? convorbiri 
se

această cauză nici 
producție nu 
cerințelor, 
urmează vor

* recapitulative 
de propagandiștii 
și Keberle Fer-

se

în* 
în

SĂ

desfășoare cu succes.

ALEXANDRU FELEA 
secretarul comitetului U.T.M. 

de la preparatia Petrila
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Capnet: Clipa
Era pe la ora prînzului, pe vre

mea cînd minerii schimbului II se 
îndreptau spre mină. Unii dintre 
ei scurtează drumul spre Jieț și-o 
apucă de-a dreptul pe o cărare de 
mult bătătorită ce trece tocmai pes
te platoul din apropierea „Deforu- 
lui". De mult bat ei drumul dus 
și întors pe această cărare. De la 
o vreme încoace însă peisajul lo
cului s-a schimbat întrucîtva. In 
drum le-au apărut turlele înalte al 
celor trei sondeze, adevărati „ex
ploratori" ai adîncurilor. Se aude 
deslușit zgomotul de motoare, se 
văd tractoare urcînd pieptiș coastele.

In jurul sondezai 650, oamenii 
n-au pic de astîmpăr. Poartă căști 
minerești, au fețele bronzate, aspri
te de soare, ploaie și vînt, costu
mele uleioase Ie sînt stropite cu 
noroi. Se lucrează în cea de a noua 
zi la săparea sondei și distanța 
străbătută în pămînt a depășit 160 
metri. Pe un postament, cu mîna 
pe o manetă stă sondorul șef Eco- 
bici Constantin. Ochii îi sînt cînd 
la aparatele de control, cînd la 
tamburul troliului de pe care se 
desfășoară centimetru cu centime
tru cablul de oțel ce ține suspen
dată coloana de prăjini adînc înfip
tă în pămînt.

Oamenii erau emoționați. Și mai 
emoționat decît sondorii care exe
cutau cu mișcări calculate, pre
cise, operațiile era Suciu Sever, 
inginer șef adjunct al întreprinde
rii de explorări — Deva. De mai 
mulți ani a așteptat clipa prin care 
trecea. Căutări înfrigurate, studii 
îndelungi, experimentări, unele reu
șite altele mai puțin l-au apro
piat încetul cu încetul de „clipa 
cea mai mare și fericită a celor 8 
ani de cînd este inginer — cum 
obișnuiește singur să spună.

...La Deva, în biroul său, ingi
nerul Suciu mi-a arătat uri dosar. 
Pe prima filă am citit: „Tovarășe 
director. Subsemnatul inginer Su
ciu Sever vă rog să supuneți co
misiei cabinetului tehnic examina
rea dosarului privind „dispozitivul 
de siguranță pentru sondeze". Șa a- 
plicase atunci pe acea filă o 
ștampilă de înregistrare. Ea purta 
numărul 742 din 24 ianuarie 1958.

Odată cu scurgerea .timpului s; 
variantele propunerii făcute au 
suferit modificări, dosarul a cres
cut mereu. Se făceau noi calcule, 
dosarul cuprinde acum schițe pesta 
schițe, referate, avizări, prototi
puri noi ale dispozitivului de si
guranță.

Unul din prototipuri a fost expe-

Sporirea continua a productivității muicii — 
sarcină importantă a colectivelor exploatărilor miniere

(Urmare din pag. l-a)

negativă asupra realizării sarcini
lor de sporire a productivității pe 
primul trimestru al anului a avut-o 
și numărul mare de brigăzi sub 
plan, îndeosebi la minele Vulcan 
și Lonea. Astfel, pe primul trimes
tru al anului, din totalul brigăzi
lor de mineri, 33,7 Ia sută nu și-au 
realizat sarcinile de plan.

Pentru realizarea sarcinilor de 
sporire a productivității muncii se 
cere o preocupare mai mare din 
partea cadrelor tehnico-inginerești 
din cadrul exploatărilor miniere și 
a C.C.V.J. pentru mecanizarea lu
crărilor grele și cu un volum mare 
de muncă, îndeosebi în ceea ce 
privește tăierea și încărcarea în 
abataje și înaintări, extinderea sus
ținerii moderne și a metodelor a- 
vansate de exploatare, precum și 
îmbunătățirea asistenței tehnice. Un 
rol important în introducerea teh
nicii noi și extinderea metodelor 
avansate în exploatările miniere din 
Valea Jiului îl au cabinetele teh
nice și comisiile inginerilor și teh
nicienilor. Ele trebuie să facă mai 
mult în privința studierii posibili
tăților de extindere a mecanizării 
și a metodelor avansate la locurile 
de muncă, intensificarea mișcării de 
inovații și raționalizări.

Sub îndrumarea Comitetului oră- 
rășenesc de partid, comitetele și 
organizațiile de partid din cadrul 
exploatărilor miniere s-au preocu
pat în ultimul timp în mai mare 
măsură de sporirea productivității 
muncii.

mult așteptată
rimentat la o sondă din Livezeni în 
luna noiembrie a anului trecut. în
cercările au dat rezultate frumoa
se, dar au scos la lumină și unele 
neajunsuri ale dispozitivului pînă 
atunci necunoscute. Din nou con
cepția da construire a dispozitivu
lui a fost îmbunătățită, din nou se 
cerea o nouă experimentare.

Eforturile — oricît de îndelungi 
și grele ar fi ele — nu rămîn ne
răsplătite. Anul trecut, pe regiu
ne, sondezele au staționat pentru 
unele avarii aproape 13 000 ore. 
Numai înțepenirea prăjinilor repre
zintă din acestea cca. 9 000 de ore. 
Dispozitivul conceput urmărește 
tocmai eliminarea acestor ore 
„moarte".

Și iată cum clipa mult așteptată 
a ultimei experimentări a sosit. Dis
pozitivul de siguranță a fost ata
șat la prima prăjină și coborît în 
adîncurile pămîntului. După el au 
urmat alte prăjini. Oamenii erau 
emoționați. Și mai emoționat decît 
ei era inginerul Suciu Sever.

Sondeza forează, prăjinile îna- 
inrează centimetru cu centimetru în 
inima pămîntului.

— Deocamdată toate decurg cum 
scrie „la carte" — spune cu bu
curie în ochi sondorul ce ține 
sirius în mină maneta troliului.

M. COSTEA

Printre evidențiații întrecerii socialiste de la Depoul C.F.R. Pe
troșani se numără și tinerii Ciocîrlan loan, Bolescu Lazăr și Oprișor 
Ioan. In fiecare lună ei își depășesc cu regularitate sarcinile de pro
ducție și sînt în fruntea luptei pentru calitatea lucrărilor executate.

IN CLIȘEU: Cei trei muncitori de la depou montează schimbăto
rul de mers la locomotiva 230 036.

Comitetele de partid de la mi
nele Aninoasa și Petrila au analizat 
recent în plenare preocuparea con
ducerilor minelor pentru realizarea 
prevederilor din planul de măsuri 
tehnico-organizatorice. Comitetul de 
partid de la mina Lupeni a anali
zat preocuparea conducerii tahnico- 
administrative pentru ridicarea la 
plan a tuturor brigăzilor rămase în 
urmă. Un ajutor însemnat al 
comitetelor de partid în studie
rea diferitelor probleme ale pro
cesului de producție și elabora
rea de măsuri pentru îmbunătăți
rea activității economice l-au cons
tituit activele comitetelor de partid. 
La mina Petrila au fost formate co
lective de ingineri, tehnicieni și 
muncitori fruntași din activul de 
partid care au analizat, printre 
altele, cauzele nerealizării planu
lui de producție în sectorul II al 
minei, deficiențele existente în ac
tivitatea sectorului de rambleu, 
disciplina în procesul de producție.

îndrumate de comitetele de 
partid, organizațiile de bază din 
sectoarele miniere au acordat, da 
asemenea, în ultimul timp mai mul
tă atenție conducerii activității e- 
conomice a sectoarelor. Comitetele 
de partid și organizațiile de bază 
nu au urmărit însă îndeaproape ca 
măsurile elaborate în ședințele de 
comitet și adunări generale să fie 
aplicate cu eficacitate, iar unele 
organizații de bază nici nu au sta
bilit măsuri pentru remedierea de
ficiențelor ce au reieșit cu ocazia 
diferitelor analize asupra activită
ții economice. Un asemenea exem
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în unele privințe asistența medi- 
co-sanitară din localitățile noastre 
nu s-a ridicat încă la nivelul posi
bilităților create prin dotarea eu 
mijloacele necesare a rețelei noas
tre sanitare și nici a cerințelor 
populației. In această privință 
s-au scos în evidentă o seamă de 
deficiențe.

S-a criticat, de pildă, Spitalul uni
ficat din Petroșani pentru unele defi
ciențe în ce privește gospodări
rea și pentru slaba calitate a mîn- 
cării în anumite zile. Unele secții 
ale spitalului nu sînt un model de 
igienă, mașinile de salvare nu sînt 
întreținute în cele mai bune con- 
dițiuni, iar o parte a personalului 
nu manifestă o atitudine cuviin
cioasă față de bolnavi. Deficiențe 
de ordin gospodăresc se mai ma
nifestă și la alte unități sanitare 
din Valea Jiului, respectiv la Ani- 
noasa, Cîmpu Iui Neag ete.

Au fost discutate și unele nea
junsuri privind felul eum își fac 
datoria unele cadre medlco-sanita- 
re. S-a arătat că în mijlocul medi
cilor care în majoritatea lor do
vedesc o înaltă conștiință cetățe
nească și profesională, mai sînt 
unele cadre care prin abateri de 
Ia normele medicale umbresc rea- 

plu îl constituie organizația de ba
ză din sectorul III al minei Ani
noasa. Adunarea generală a anali
zat în luna martie a.c. activitatea 
conducerii sectorului pentru reali
zarea sarcinilor de plan. Deși sec
torul este sub plan de mai multe 
luni, adunarea n-a stabilit măsuri 
pentru remedierea rămînerii în ur
mă. De asemenea, deși sectorul XI 
investiții de la mina Pstrila nu și-a 
realizat planul de creștere a pro
ductivității muncii de mult timp, 
în ultimele 6 luni biroul organiza
ției de bază din sector nu a pre
văzut în nici o adunare generală 
analiza activității economice a sec
torului, a cauzelor care au deter
minat nerealizarea productivității 
planificate.

O lipsa a organizațiilor de partid 
din ssctoarele miniere în conduce
rea activității economice consta în 
aceea că ele nu aleg cele mai im
portante probleme de producție 
pentru a fi analizate' în adunările 
generale, care determină direct 
sporirea producției și productivită
ții muncii, cum ar fi folosirea din 
plin a utilajelor moderne, posibi
litățile de extindere a tehnicii noi, 
a procedeelor avansate de muncă, 
ridicarea calificării profesionale a 
cadrelor de muncitori și tehnicieni 
etic. Același lucru se constată și 
la comitatele de partid -de’ la ex
ploatările miniera care în ultimele 
o luni nu au analizat în nici o 
plenară problemele sporirii pro
ductivității muncii și extinderii teh
nicii noi.

Este necesar ca pe viitor co

llzMto corpului medico-sanitar.. 
Așa stat, de pilda, medicii Drăgu- 
lescu Florica de la policlinica mi
nei Lupeni, Romescu Gheorghe dej 
la Petrila, Krausz Сшоі de la co
misia de expertiză Lupeni care e- 
xaminează superficial bolnavii, a- 
cordă eu ușurință scutire medicală 
unor cetățeni. Mai sint medici ca
re nu au îneă o atitudine corectă 
față de bolnavi. Există medici care 
au avut abateri și mai grave de 
la disciplina și normele de con
duită ale muncii medicale. Așa 
sînt medicii Rusu Tiberiu și Flo- 
reseu A. care își consideră profe
siunea mai mult un mijloc de a 
realiza venituri personale în plus, 
sau Constantinescu Silvia, care 
nu-și respectă obligațiile de ser
viciu și are o atitudine necores
punzătoare față de bolnavi. Aba
teri grave a comis și medicul Loni 
Nicolae.

Pentru remedierea neajunsurilor 
semnalate, sesiunea a stabilit mă
suri corespunzătoare, in deosebi, 
în ce privește îmbunătățirea asis
tenței medico-sanitare în cadrul u- 
nităților productive, îmbunătățirea 
calității asistentei sanitare, întări
rea controlului preventiv, a acti
vității profilactice prin aplicarea 
în practica unităților noastre sani
tare a ultimelor cuceriri ale ști
inței medicale.

Sesiunea a chemat deputății să 
desfășoare - o activitate susținută 
in rîndul circumscripțiile^ lor e- 
Iectorale pentru mobilizarea cetă
țenilor la sprijinirea tuturor ac
țiunilor , întreprinse de organele 
de sănătate în aoppul îmbunătăți
rii ocrotirii saaMății oamenilor 
muncii.

In încheierea saciunil w lua* cu- 
vîntul tovarășul Lezăr Eăivid, prim- 
secretar al Comitetului torășanesc 
de partid Petroșani. Duț>ă ce a 
apreciat meritele corpului medico- 
sanitar din Valea Jiului, tovară
șul Lazăr s-a ocupat de neajunsu
rile ce mai persistă în activitatea 
unor unități sanitare și a unor 
medici. Vorbitorul a cerut din 
partea secției sănătate a sfatului 
popular și a conducerilor unități
lor medico-sanitare să se ocupe 
mai mult de folosirea deplină a 
spațiului sanitar existent, de întă
rirea colaborării dintre unitățile 
medicale, de ridicarea pregătirii 
științifice a cadrelor șl educarea 
lor în spiritul răspunderii față de 
misiunea lor nobilă de a apăra 
sănătatea oamenilor muncii.

mitetele de partid să aibă în centrul 
preocupării lor acele probleme care 
hotărăsc soarta îndeplinirii planu
lui de producție la toți indicii, să 
analizeze în plenarele lor și să re
comande organizațiilor de bază ca 
și acestea, la rîndul lor, să pună 
în discuția adunărilor generale în 
primul rînd activitatea economică 
la acei indici ai planului de pro
ducție la care realizările sînt sub 
posibilități, ca de pildă, realizarea 
productivității muncii planificate; fo
losirea tehnicii noi, reducerea pre
țului de cost etc.

Organizațiile de bază vor trebui 
să acorde mai multă atenție folo
sirii activelor de partid și fără de 
partid, a agitatorilor, să desfășoa
re o muncă politică multilaterală 
pentru ca sporirea continuă a pro
ductivității muncii să devină un 
obiectiv central al tuturor munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor 
din industria minieră. Mai multă a- 
tentie va trebui acordată și îndru
mării sindicatelor și a organizații
lor U.T.M. pentru ca acestea să 
pună în centrul preocupării lor in
tensificarea întrecerii socialiste pen
tru sporirea productivității muncii, 
ridicarea calificării profesionale a 
muncitorilor, maiștrilor și tehnicie
nilor și mobilizarea colectivelor ex
ploatărilor miniere la promovarea 
tehnicii noi.

Parfecționîndu-și în permanență 
formele și metodele de conducere 
a activității economice, organele și 
organizațiile de partid din cadrul 
exploatărilor miniere din Valea 
Jiului vor aduce o contribuție din 
ce în ce mai însemnată la sporirea 
continuă a productivității muncii, 
sarcină de mare însemnătate pusă 
de partid în fața industriei extrac
tiv®.

Decada cadourilor 
pentru copii

Cu acest prilej intre 23 mai
— 1 iunie 1963, In cinstea Zi
lei internaționale a copilului. 
In unitățile de desfacere 
O.QL. Produse Industriale 
troșani au sosit sortimente 
cele mal variate cat
— Tricotaje,
— Confecții.
— încălțăminte,
— Jucării,
— Articole
— Articole
— Ceasuri 

altele.
Procurati-vă cadourile pentru 

cei dragi I
Vizitați magazinele noastre 
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de sport, 
muzicale, 
de mină și

♦

1»multe

1. [. 1.1.1. РЕгвадіиі 

angajează
1) Revizor principal de ges

tiune cu salarizarea de 025— 
1050 lei.

Condiții: studii medii de 
specialitate și 3 ani în funcții 
contabile sau financiare.

2) Contabil cu salarizarea 
de 700—925 lei.

Condiții: studii medii de 
1 specialitate sau studii medii 

și stagiul de 2 ani în funcție 
administrativă.

Acest post se ocupă pe bază 
de concurs.

Informații suplimentare se 
primesc la sediul I.C.R.T.I. Pe
troșani, strada Mihai Viteazu 
nr. 5.

PROGRAM DE RADIO
31 mai

PROGRAMUL I. 7,10 Pagini or
chestrale din operete, 8,00 Suma
rul presei centrale, 8,08 Muzică 
ușoară, 9,02 Duete. din opere co
mice, 10,25 Melodii de estradă, 11,0 
Muzică vocală, 12,00 Cîntece și jo
curi populare din țări socialiste,
12.30 Muzică distractivă, 14,00 Con
cert de prînz, 15,00 Duete vocale 
de muzică ușoară, 15,45 Muzică 
populară, 16,15 Vorbește Moscova,
17.30 In slujba patriei, 18,00 Muzică 
ușoară, 18,40 „Dicționar muzical" 
— emisiune recapitulativă, 19,45 
Cîntă Betty Curtis, 20,40 Interprets 
de altădată : Cristian Vasile, 21,40 
Recital Petre Ștefănescu-Goangă, 
23,25 Muzică Ușoară. PROGRAMUL 
II. 10,10 Din cîhtecele și dansurile 
popoarelor, 11,30 Interpreți și for
mații de muzică ușoară care ne-au 
vizitat țara, 12,30 Piese simfonice, 
13,00 Melodii populare, 13,40 Arii 
din opere. 14,35 Muzică ușoară de 
compozitori romini, 15,00 Actuali
tatea în țările socialiste, 16,10 Dan
suri instrumentale, 16,30 Soliști și 
formații artistice de amatori. In 
program muzică populară, 18,05 
Actualitatea muzicală, 19-,00 Doine 
și jocuri populare, 19,30 Teatru la 
microfon: „Venim în zori", scena
riu radiofonic de DUmOk Șandor, 
21,15 Cîntece de compozitori so
vietici, 21,30 Muzică de dan*, 22,36 
Arii din operete.

----©—

CINEMATOGRAFE
31 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Un erou în papuci Al. Sahta: 
Rebelul; PETRILA : Doi sub cer ; 
ANINOASA : Raze pe gheață 
VULCAN : Cîntecul întrerupt; CRI- 
VIDIA ; Gardianul ; LUPENI : Tele
fonista ; BÂRBÂTENI : Vînt de li
bertate ; URICANI: Fantomele din 
Spessart.



adresată de B. Bossell
Mnii slodeniiloi auiwtani mirii apărarea pârii
NEW YORK 29 (Agerpres).
Secția din New York a Uniunii 

studenților americani pentru apă
rarea păcii a dat publicității la 28 
mai o scrisoare a filozofului englez 
lordul Bertrand Russell în care el 
acuză ziarul „New York Times" că 
n-a publicat informația referitoa
re la folosirea de către americani 
a armei chimice în Vietnamul de 
sud.

In scrisoarea adresată da lordul 
Russell Uniunii studenților ameri
cani pentru apărarea păcii se spu
ne printre altele î

„Cînd am scris prima oară zia
rului „New York Times" în legă
tură cu această problemă, ziarul 
a găsit de cuviință să se năpus
tească cu atacuri Ia adresa mea, 
cerîndu-mi să indic sursa acestor 
informații. Am făcut acest lucru 
în scrisoarea următoare, care a fost 
publicată în ziar sîmbătă 4 mai, 
dar după ce au fost scoase cu grijă 
pasajele corespunzătoare... Iată 
principalul pasaj din scrisoarea mea 
pe care „New York Times" n-a 
găsit de cuviință să-l publice:

„...In articolul dv, redacțional în
cercați, de asemenea, să minimali
zați cît se poate mai mult efec
tul „substanțelor chimice toxice 
care distrug plantele și frunzele 
copacilor", numindu-le „erbicide 
obișnuite". In realitate însă în Viet
namul de sud nu au fost folosite 
erbicide obișnuite, ci alte substan
țe chimice. Societatea de Cruce

Cu prilejul Zilei internaționale a copilului 

Scrisoare adresată femeilor 
din lumea întreagă

BERLIN 29 (Agerpres).
In legătură cu ziua interna

țională a copilului, Carmen Zanti, 
secretar general al Federației De
mocrate Internaționale a Femeilor 
(F.D.I.F.), a adresat o scrisoare fe
meilor din întreaga lume. Ea scrie 
că Ziua internațională a copilului, 
care la inițiativa F.D.I.F. se săr
bătorește în fiecare an la 1 iunie, 
s-a transformat pentru numeroase- 
organizații de femei din lume în 
Ziua de luptă în apărarea copiilor.

Anul acesta, se spune în scri
soare, această zi va avea o deo
sebită însemnătate pentru că con
stituie o etapă importantă în pre
gătirea în vederea Congresului 
mondial al femeilor care va dis
cuta, printre altele, problema lup
tei femeilor din întreaga lume pen
tru sănătatea, educația și iutiuirea 
GOpiUor și tineretului,

—o—
Congresul Frontului 

popular socialist 
din Malaya

KUALA LUMPUR 29 (Agerpres).
La Kuala Lumpur s-au încheiat 

lucrările congresului anual al Fron
tului popular socialist din Malaya. 
Cei 2 000 de delegați, au adoptat 
o rezoluție în care se pronunță 
împotriva planului de creare a Fe
derației Malayeze. Rezoluția cere 
guvernului Malayez să renunțe la 
intenția de a transpune în viață 
acest plan.

Luînd cuvîntul în sprijinul rezo
luției, Channan Singh, președintele 
congresului și vicepreședintele 
Frontului popular socialist, a sub
liniat caracterul colonialist al a- 
cestui plan destinat prelungirii ro
biei coloniale în Asia de sud-est. 
Președintele Frontului Socialist din 
Singapore, invitat la congres, a 
condamnat, de asemenea, acest 
plan. Ideea creării Federației Ma
layeze, a subliniat el, nu are la 
bază dreptatea, egalitatea și autode
terminarea teritoriilor ce urmează - 
să fie incluse în ea.

Roșie din Vietnamul de sud a stu
diat timp de un an substanțele chi
mica toxice folosite în Vietnamul 
de sud, precum și acțiunea lor a- 
supra oamenilor, animalslor și a 
cerealelor... Ea acuză guvernul 
S.U.A. de folosirea unor erbicide 
care sînt foarte vătămătoare... A- 
mericanii împrăștie aceste substan
țe chimice toxice pe vaste supra
fețe în regiunile dens populare ale 
Vietnamului de sud. Rezultatele a- 
cestor studii nu pot fi ignorate și 
ele impun o anchetă internațională. 
Folosirea acestei arme, a bombelor 
cu napalm și a armei chimice este 
o cruzime și atestă că în Vietna
mul de sud se duce un război de 
exterminare".

în camera comunelor: Proteste împotriva 
experiențelor nucleare americane

LONDRA 29 (Agerpres).
Deputății laburiști au protestat 

din nou la 28 mai în Camera Co
munelor împotriva politicii ameri
cane de efectuare a exploziilor 
nucleare Ia mare altitudine. T. Dri- 
berg și M. Foot au declarat că 
guvernul trebuie să obțină din par
tea S.U.A. angajamentul de a nu 
mai efectua astfel de experiențe. 
Deputății laburiști s-au referit, în 
legătură cu aceasta, la păreri com
petente ale unor oameni de știință 
englezi care în Cartea albă, pu-

In momentul de față, scrie Zanti, 
năzuința femeilor spre a asigura 
copiilor existența le silește să par
ticipe la татеа campanie mondială 
a popoarelor pentru dezarmare și 
pace. Ele vor ca războiul atomic 
să fie exclus și capiii lor să tră
iască în pace.

noscut că va părăsi Kuala Lumpur 
la 30 mai.

BERLIN. — După cum anunță 
A.D.N., la 28 mai s-a deschis Ia 
Berlin Congresul al 7-lea al Tine
retului Liber German. La Congres 
participă 2 000 de delegați și 700 
de invitați reprezentînd circa 50 
de organizații de tineret din alte 
țări. Delegația romînă este condusă 
de Tudor Postelnicu, membru al Bi
roului G.G. al U.TM..

La congres Horst Schumann, 
prim-secretar al Consiliului central 
al Tineretului Liber German, a pre
zentat an raport.

VARȘOVIA. — In urmă cu pa
tru ani, sub lozinca „1 000 de școli 
pentru aniversarea mileniului sta
tului polonez", a început în R.P. 
Polonă o largă campanie pentru 
strîngerea de fonduri în vederea 
construirii de școli.

De la începutul campaniei și 
pînă la 1 aprilie 1963 au fost 
strînși 5 miliarde zloți. Fondurile 
strînse vor servi la construirea a 
582 de școli cu 4 997 camere de 
dasă.

KUALA LUMPUR. — La 28 mai, 
primul ministru ai Malayei, Abdul 
Rahman, a anunțat că acceptă in
vitația ce i-a fost adresată de pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, care 
se află acum la Tokio de a se în- 
tîlni cu acesta în capitala Japoniei 
în vederea discutării unor probleme 
privind situația din 'Asia de sad- 
vest. Abdul Rahman a făcut cu-

Declarația 
președintelui Finlandei

HELSINKI 29 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută marți sea

ra la Helsinki, în cadrul unei reu
niuni a „Asociației Paasikivi", pre
ședintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen, a subliniat că țările nor
dice ale Europei ar trebui să în
cheie un acord prin care să de
clare peninsula scandinavă și Fin
landa zonă denuclearizată. Preșe
dintele Kekkonen a arătat că atît 
Finlanda, cît și țările scandinave 
au afirmat în luările lor de poziție 
oficiale că nu acceptă prezența ar
melor atomice sau nucleare pe 
teritoriile lor. Crearea unei zone 
denuclearizate în nordul Europei, 
a spus președintele Finlandei, ar 
consolida pozițiile și prestigiul ță
rilor respective.

blicată recent în problema infec
tării Cosmosului, au condamnat ex
periențele nucleare americane la 
mare - altitudine.

In răspunsul său primul minis
tru, Macmillan, a spus că guvernul 
S.U.A. a fost informat asupra po
ziției guvernului englez.

In aceiași zi. Camera Comunelor 
a trecut la dezbaterea unor pro
bleme financiare.

Luînd cuvîntul la dezbateri, la
buristul Callaghan a declarat că 
majorarea continuă a prețurilor la 
mărfurile de consum duce la scă
derea simțitoare a nivelului de 
trai a păturilor nevoiașe ale po
pulației.

Țara are de suferit din nou de 
pe urma inflației, a spus în con
tinuare Callaghan. Din ianuarie, 
1962 indexul prețurilor cu amănuntul 
a crescut cu 4 Ia sută. Răspunderea 
pentru majorarea prețurilor și mai 
ales pentru majorarea lor la zahăr, 
pîine și carne, revine guvernului. 
Sporind impozitul la achiziționarea 
mărfurilor de consum, majorînd, de 
asemenea, chiriile și impozitele lo
cale, guvernul a determinat o nouă 
creștere a costului vieții.

CANBERRA. — După cum rela
tează ziarul „Canberra Times", în 
luna iunie un grup de experți ai 
forțelor militare aeriene australiene 
vor vizita Franța, Anglia și S.U.A. Ei 
vor achiziționa un nou tip de bom
bardier care să înlocuiască bom
bardierul „Canberra" aflat în do
tarea forțelor militare aeriene aus
traliene.

WASHINGTON. — Reierindu-se 
la surse guvernamentale, agenția 
United Press International anunță 
că „în luna aprilie costul vieții în 
S.U.A. s-a menfinut la un nivel 
record'', din cauza sporirii chirii
lor, prețurilor la îmbrăcăminte, 
transport, precum și la unele pro
duse alimentare ca zahăr, fructe 
și legume.

Potrivit agenției, este pentru a 
doua lună consecutiv cînd indexul 
costului vieții se menține la acest 
nivel.

NEW Y0RK. — După cum anun
ță agenția U.P.I., Mohammed Za- 
frulla Khan, președintele Adunării 
Generale a O.N.U. și reprezentan
tul permanent al Pakistanului la 
O.N.U., va pleca la 4 iunie în U- 
niunea Sovietică, unde la invitația 
guvernului sovietic va face o vizi
tă de 15 zile. In drum spre Mos
cova, el se va opri în Danemarca

Lui A. Gizenga i s-a reacordai 
imunitatea parlamentară

LEOPOLDVILLE 29 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

la 28 mai, cu 54 de voturi pentru 
și 19 abțineri, Parlamentul congo- 
1_« i-a reacordat lui Antoine Gi
zenga, liderul Partidului solidari
tății africane, imunitatea parlamen
tară ce-i fusese în mod ilegal re
trasă în luna mai 1962.

Cu toate acestea, Gizenga se 
află încă în stare de arest în in
sula Bolambemba deși, după cum 
se știe, deputății Parlamentului 
congolez au cerut în mai multe 
rînduri eliberarea sa. Cu două luni

--- ------- o-----------
fetpevedere Kennedy-Luns

WASHINGTON 29 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Olandei, Joseph Luns, care face 
o vizită în Statele Unite, după ce 
a participat la reuniunea Consi
liului ministerial N.A.T.O. la Ot
tawa, a avut marți o întrevedere 
cu președintele Kennedy.

Luns a declarat presei că a dis
cutat cu președintele Statelor U- 
nite probleme legate de situația 
economică a Europei occidentale,

----------- ©

Recunoașteri ale presei americane

Situafia negrilor din S. и. Д.
NEW YORK 29 (Agerpres).
Recentei j evenimente din Bir

mingham și Greensboro, în cursul 
cărora negrii au fost ținta unor 
furioase atacuri rasiste, continuă 
să suscite largi comentarii în pre
sa americană asupra problemei 
rasiale din S.U.A.

Revista „Newsweek" publică sub 
semnătura cunoscutului comentator 
american Walter Lippman, un articol 
în care constată că negrii „sînt 
încă departe de a avea un statut 
de egalitate în societatea america
nă". „Segregația, lipsa de drepturi 
cetățenești, și discriminarea — scrie 
Lippman — generează în prezent o 
mișcare de rezistență și de sfida
re". Lippman apreciază cu multă 

și în Finlanda, La întoarcere, are 
în program scurte vizite în capita
lele Poloniei și Cehoslovaciei.

NEW YORK. — Organizațiile 
populației de culoare din orașul 
Detroit, unul din cele mai mari 
centre industriale din S.U.A., des
fășoară de luni de zile o campanie 
susținută pentiu înlăturarea și mo
dificarea manualelor școlare care 
prezintă în mod denaturat rolul 
negrilor în istoria Statelor Unite. 
Această campanie a avat succes 
și autoritățile din Detroit au anun
țat că un nou manual intitulat 
„Negrul în istoria americană" va 
ii introdus ca material didactic în 
toate școlile din Detroit.

LONDRA. — La 27 mai, mem
brii opoziției au criticat din nou 
cu asprime guvernul în Camera 
Comunelor pentru că aprovizionea
ză cu arme regimul rasist din Re
publica Sud-Africană.

PARIS, —: Intr-un comunicat ofi
cial dat publicității la Paris în 
cursul dimineții de 28 mai, se anun
ță că în Franța, începînd de la 
data de 31 mai, prețurile de vîn- 
zare la unele categorii de țigări, 
precum și prețul tutunului în pa
chete și al chibriturilor vor ti 
majorate.

ТОКІО. — Partidul popular din 
Okinawa a dat publicității o decla
rație de protest împotriva transfor
mări acestei insule japoneze ocu
pate de americani într-o bază nu
cleară a S.U.A. din Extremul O- 
rient. __ . 

în urmă, primul ministru al guver
nului central, Cyrille Adoula, a 
făcut cunoscută hotărîrea sa de a-1 
elibera pe Gizenga cu condiția ca 
în prealabil, să fie examinat de 
o comisie medicală. Gizenga a re
fuzat însă să fie examinat de o 
comisie de medici, cerînd elibe
rarea sa imediată și necondiți
onată.

Deputății Partidului solidarității 
africane, susținuți de Mișcarea na
țională congoleză, au cerut în par
lament eliberarea imediată a lui 
Antoine Gizenga.

în special relațiile Pieței comune 
cu țările care nu sînt membre 
ale acestui organism, precum și 
probleme legate de planul american 
de creare a unor forțe nucleare 
multilaterale în cadrul N.A.T.O. In 
această ultimă problemă, a spus 
ministrul de externe olandez, exis
tă aspecte „extrem de complexe" 
și, după părerea sa, nu va fi po
sibilă crearea unor asemenea forțe 
înainte de cel puțin trei ani.

luciditate că actuala stare de lu
cruri nu mai poate continua și că 
trebuie făcut ceva pentru a se li
chida segregația. După ce relevă 
că „problema rasială trebuie să se 
axeze în mod neclintit pe princi
piul că pretutindeni ' negrii și albii 
trebuie să formeze o singură co
munitate", el subliniază că în ac
tuala mișcare către un statut de 
egalitate a apărut un factor nou 1 
tînăra generație de negri care „re
fuză să accepte inferioritatea cu 
aceeași răbdare cu care au făcut-o 
părinții și bunicii lor".

In ultima vreme, evenimentele 
petrecute în sudul S.U.A. au adus 
pe primul plan al actualității si
tuația negrilor din această regiune 
Dar iată ce scrie în ziarul „Wor
ker" cunoscutul economist ameri
can, Victor Perlo, despre negrii 
din Chicago — marele centru in
dustrial al nordului american. 
„Aproape o pătrime din populația 
orașului Chicago este formată din 
negri. Negrii din Chicago au o 
lungă istorie de participare în in
dustria de bază a orașului. Dar 
astăzi ei se află în fața unor bă
tălii amare și dificile pentru drep- 
tul lor la viață și muncă".

Perlo subliniază că, în urma u- 
nor îndelungate lupte, . negrii din 
acest oraș au obținut dreptul de 
a fi angajați în industria oțelului 
și în aceea a ambalajului. In pre
zent însă, discriminarea aplicată 
acestora îi exclude de a ocupa 
posturi în cele mai multe din noi
le industrii ca, de exemplu, în cea 
chimică și de echipament electric. 
Dacă la aceasta se mai adaugă și 
puternicul proces de automatizare 
a industriilor în care sînt acceptați 
a lucra negrii, ceea ce atrage după 
sine concedierea masivă în primul 
rînd a acestora, se poate aprecia 
că șomajul este una din cele mai 
grave probleme căreia trebuie să-i 
facă față populația de culoare din 
acest oraș.

Discriminarea există nu numai în 
sectorul muncii ci și în domeniul 
locuințelor. Negrii sînt obligați să 
locuiască numai în anumite cartie
re, nepermițîndu-li-se să ocupe o lo
cuință în cartierele rezervate al
bilor. De asemenea, „venitul mediu 
al unei familii de negri este de nu
mai două treimi din cel al unei fa
milii albe", se subliniază în arti
colul amintit.

„Situația din Chicago se reedi
tează, cu diferențe minime, în fie
care oraș ai S.U.A." — scrie în 
încheiere Perlo
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