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Pentru creșterea contribuției 
gazetelor de perete 

la înfăptuirea sarcinilor economice

Printre brigăzile fruntașe de la mina Uricani lucrează și cea condusă de Pînzaru Alexandru. Lunar ea își 
depășește norma în nredie cu 301a sută. Iată. în clișeul nostru, schimbul I din brigada minerului Pînzaru

Alexandru, înainte de a intra în șut.

Minerii din
------------------------------.............................................................................. • --------- —

bazinul Văii Jiului au îndeplinit 
planul semestrial

O veste îmbucurătoare vine să 
confirme încă o dată hărnicia mi
nerilor din Valea Jiului, sîrgulnța 
cu care muncesc colectivele ex
ploatărilor miniere, mobilizate de 
organizațiile de partid pentru reali
zarea sarcinilor de plan și a anga

ra jamentelor luate în întrecerea so
cialistă. Marți, in primele ore din 
schimbul II, au fost extrase ulti
mele tone de cărbune prevăzute 
in planul combinatului carbonifer 
pe primul semestru din acest an. 
Pînă ieri dimineață, minerii din 
cel mai mare bazin carbonifer ai 
țări au extras peste plan de Ia în
ceputul anului mai mult de 76 000 
tone de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic. Minerii de la Lupeni, Pe- 
trila și Aninoasa au dat cel mai în
semnat aport la obținerea acestui

succes, reușind să-și îndeplinească 
planul înainte de termen.

îndeplinirea cu cinci zile mai 
devreme a planului semestrial pe 
bazin la producția cărbunelui brut 
se datorește asigurării condițiilor 
tehnico-materiale brigăzilor miniere 
pentru a crește vitezele de avan
sare în abataje,\ în scopul sporirii 
producției și productivității muncii. 
Minele din bazin au fost dotate cu 
184 transportoare cu raclete, 265 
ciocane abataj și 51 perforatoare, 
9 locomotive de mină, 137 venti
latoare, 2 235 vagonete de mină șl 
alte utilaje miniere în valoare de 
peste 33 500 000 lei. Extinderea me
canizării, și susținerii metalice, a 
metodelor avansate de lucru și a 
inițiativelor valoroase au permis mi
nerilor să realizeze o productivitate 
medie pe combinat de 1,214 tone

pe post depășind simțitor produc
tivitatea planificată. In același timp, 
harnicii noștri mineri au pus ac
cent și pe folosirea posibilităților 
de reducere a prețului de cost, ob- 
ținind pe această cale, in cele cin
ci luni trecute, economii suplimen 
tare de 6 742 000 lei.
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UN FAPT
Tovarășul Doicsar Iosif este unul 

din cei mai conștiincioși șefi de 
echipe de lăcătuși din cadrul pre- 
parației Lupeni. Echipa lui răspun
de de buna întreținere a instala
țiilor preparației.

Imbolnăvindu-se, Doicsar Iosif 
a fost trimis într-o clinică, la tra
tament. La plecare, membrii echi-

Recent, Comitetul orășenesc de 
partid Petroșani a organizat o în
trecere între colectivele • gazetelor 
de perete de la exploatările ■ mi-. 
niere, întreprinderile, șantierele și 
organizațiile economice din Valea 
Jiului în vederea îmbunătățirii ac- ‘ 
tiivității acestora. Scopul principal 
al concursului este creșterea con
tribuției gazetelor de perete în ca
drul ansamblului muncii politice și 
organizatorice desfășurate de orga
nizațiile de partid' pentru mobiliza
rea colectivelor de muncă la lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de cel de-al III-lea Congres al parti
dului, la realizarea și depășirea 
planului de producție pe 1963 la toți 
indicii și angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă.

Prima etapă a întrecerii se va 
încheia la 23 August, iar cea de 
a doua la 31 decembrie a.c. între
cerea dintre gazetele de perete 

din întreprinderi și șantiere s-a or
ganizat la nivelul comitetului oră
șenesc de partid, iar cea între gaze
tele de perete din cadrul sectoare
lor și secțiilor la nivelul comite
telor de partid din întreprinderi.

Obiectivele de întrecere prevăd 
că în centrul atenției gazetelor de 
perete va trebui să stea tratarea 
problemelor privind creșterea con
tinuă a productivității muncii, în
deplinirea ritmică a planului, îm
bunătățirea calității produselor, re
ducerea prețului de cost și a cheltu
ielilor de circulație, darea în folo
sință la termen și la un înalt ni
vel calitativ a construcțiilor și ce
lorlalte lucrări de investiții, respec
tarea normelor de tehnica securi
tății.

In perioada întrecerii, gazetele de 
perete trebuie să popularizeze me
todele avansate de muncă, experien
ța evidențiaților, inițiativele apă
rute în întrecerea socialistă, să 
combată indisciplina, risipa, slaba 
preocupare față de calitatea pro
duselor, precum și alte deficiențe, 
să urmărească eficacitatea articole
lor publicate la fiecare ediție, să 
se preocupe de folosirea din plin 
a condițiilor de viață și de muncă 
creiate celor ce muncesc.

Criteriile de apreciere a cîștigă- 
torilor întrecerii vor fi:

— eficacitatea acțiunilor desfășu- 
«rate;

— numărul corespondenților și 
colaboratorilor atrași în această 
perioadă din rindurile muncitori
lor, ~ tehnicienilor și inginerilor la 

' activitatea gazetelor de perete;
— numărul edițiilor (apariția cu 

regularitate a lor, cel puțin de 
2 ori pe lună) și aspectul lor gra
fit;

— folosirea de forme publicistice 
cit mai atractive și eficiente (ana
lize, prezentări de realizări și me
tode, raiduri-anchetă, caricaturi, 
versuri, etc.);

— eficacitatea materialelor publi
cate.

Pentru buna reușită a întrecerii 
organele și organizațiile de partid 
trebuie să îndrume colectivele ga
zetelor de perete pentru înfăptuirea 
acestor obiective, pentru îmbună
tățirea activității gazetelor și ridi
carea rolului lor de propagandist, 
agitator, și organizator colectiv în 
mobilizarea colectivelor de muncă 
la înfăptuirea sarcinilor economice 
trasate de partid.

Pe baza obiectivelor de întrece
re, organele și organizațiile de 
partid au datoria de a lua măsuri 
ca pînă la data de 1 iulie a.c., 
toate colectivele gazetelor de pe
rete de la exploatările miniere, pre- 
parații, uzine, întreprinderi, șan
tiere de construcții și organizațiile 
comerciale să stabilească angaja
mente concrete, care să fie trimise 
la Comitetul orășenesc de partid 
Petroșani, precum și redacției zia
rului „Steagul roșu".

Tovarăși din colectivele de re
dacție ale gazetelor de perete I 
Participați cu toții la întrecerea or
ganizată de Comibetul orășenesc 

‘de partid Petroșani pentrji a con
tribui la o mai'bună oglindire‘a 
luptei însuflețite a oamenilor mun
cii din bazinul Văii Jiului la în
deplinirea sarcinilor trasele de 
partid I
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...Dezbaterile consfătuirii de pro
ducție pe marginea referatului ne- 
îndeplinirii planului la sectorul l В 
al minei Lupeni se încheiaseră. In 
sală, golită de lume, rămăsese 
numai maistrul miner Dodoacă 
Pantelimon, biroul organizației de 
partid și cinci șefi de brigadă din 
raionul ÎL

Cîteva minute a domnit o tă
cere apăsătoare. Primul a vorbit 
maistrul.

— Nu 
Degeaba 
papură l 
manifestate numai noi sîntem vi- 
novați.

Brigadierii Ciuciu Andrei, 
ton Dionisie, Koss Ladislau, 
biavă Gheorghe și Doroftei 
stăteau încurcați pe locurile

— Oare de ce alte brigăzi, cu 
aceleași perforatoare, ciocane de 
ctataj și transportoare, realizează 
aproape dublu cit noi? Se poate că...

— Să repartizăm ia fiecare loc 
de muncă cel puțin 2—3 comu
niști — l-a intrerupt pe maistru 
minerul Doroftei Mihai.

— Și să schimbăm metoda de 
repartizare a vagonetelor goale — 
a adăugat șeful de brigadă Mar
ton Dionisie.

Discuțiile au mai continuat două 
ore.

O săptămînă mai tirziu in sec
torul 1 В ai minei Lupeni s-a 
ținut o adunare de partid extra-

in

mai merge așa, a spus el. 
căutăm noi altora nod în 
Înțelegeți ? De lipsurile

Mar- 
Dum- 
Mihai 
lor.

«

ordinară. Pe lingă sarcinile lor 
obișnuite, fiecare membru și can
didat de partid a primit din par
tea organizației P.M.R. din sector 
o sarcină în plus, legată de îm
bunătățirea organizării muncii 
procesul de producție.

Activitatea a început apoi să 
invioreze. Picurile și burghiile
ascuțeau mai des, mașinile și unel
tele, verificate zilnic, funcționau 
mai bine, iar echipa lemnarilor, 
complet reorganizată, 
acum din abundență 
muncă cu materialul

Ținut la curent cu
maistrul Dodoacă 
împărțit timpul cu

prezent in mijlocul echipelor de 
întreținere a galeriilor și liniilor 
ferate. Dacă merge transportul 
merge și producția așa că între-

in

se
se

aproviziona 
locurile de 

necesar.
situația din

puțin activitatea :

fiecare abataj, 
Pantelimon și-a 
mai mult folos.

Să-i urmărim
A venit la mină odată cu zorile. 
S-a informat asupra situației din 
subteran, a pontat oamenii di 
schimb, indrumînd brigadierii și 
șefii de schimb, lată-1 in subteran. 
Controlează abatajele. La frontalul 
din stratul 13 (blocul III) s-a o- 
prit să explice minerilor un nou 
sistem de armare. La locul de 
muncă a lui Doroftei a dispus să 
instaleze de urgență un ventilat >t 
Prohodka și să se monteze st; 
gura suitorului un transportor. 
Azi brigada lui Marton Dionisie 
nu are nevoie de asistența sa, d. 
aceea se repede pină la puț. îna
poi vine cu un tren de goale pen
tru brigada lui Koss. La ora 12 e
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В cu totul alttel. Preli- 
este depășit zilnic, 
se ajută reciproc. Ur-
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ținerea merită toată atenția. Prin- • 
tre picături a glumit cu minerit, ♦ 
s-a certat puțin cu artificierul, a 
notat intr-un carnețel cîteva ob
servații și iată-1 din nou trecînd 
prin abataje.

Azi, față de lunile trecute, tre
burile merg 
sectorul l 
minarul 
Brigăzile
mind exemplul comuniștilor, fie
care miner, ajutor miner și vago
netar din revirul 11 este hotărîi 
să intre în lîndul evidențiaților. 
In trei luni rămînerea în urmă a 
fost recuperată. Ceva mai tîrzțu a 
fost depășit și angajamentul se
mestrial. Raionul condus de mais
trul Dodoacă Pantelimon, care e 
și secretarul organizației de 
partid în sectorul 1 В ai minei Lu
peni, a devenit un colectiv evi
dențiat. Nu s-au lăsat mai prejos 
nici celelalte raioane. Pină la data 
de 20 iunie 1963 minerii sectorului 
I В de la mina Lupeni au dai pes- 
ie planul semestrului l din acest 
an 3 000 tone de cărbune cocsifi
cabil. Acum minerii din sectoarele 
vecine se întreabă : care o fi oare 
secretul randamentelor înalte ob
ținute de sectorul I B?'

A. NICHIFOREL
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OBIȘNUIT
pei l-au asigurat că vor avea în 
lipsa lui aceeași grijă față de ins
talații ca și mai înainte. I-au spus 
să plece liniștit că prestigiul echi
pei, cîștigat împreună, îl vor păstra 
și de aici înainte.

Colectivul nu l-a uitat. In afară 
de scrisorile trimise, i-au expediat 
și un pachet, conținînd dulciuri.

Iată un fapt care exprimă înal
tul spirit tovărășesc, o expresie de 
dragoste și prețuire pentru oamenii 
muncii. La noi astfel de fapte au 
intrat în obiceiul vremurilor pe 
cate le trăim. Am ținut să scriu, 
despre acest lucru, fără să fie un 
fapt deosebit, ci numai așa ca să 
se «ІЙ. MIRTH CATALINA

corespondentă

Tînăra absol
ventă a unei școli 
profesionale de 
comerț, utemista 
Popa Ana, mun
cește cu multă 
tragere de inimă 
la raionul de brîn- 
zeturi din cadrul 
magazinului spe
cializat nr. 5 din 
Petroșani.

Iluminat fluorescent 
în mină

Recent, la mina Lupeni a sosit 
un nou stoc de tuburi fluorescente 
pentru iluminatul în subteran. Mon
tarea lor, în dreptul rampelor pu
țurilor oarbe și pe principalele ga
lerii ale minei a fost încredințată 
muncitorilor din atelierul electric 
al exploatării. Hotărîți să îmbună
tățească cît mai grabnic iluminatul 
în subteran și să sprijine astfel 
activitatea minerilor, muncitorii e- 
lectricieni au depășit chiar din 
primele zile lucrările (de montare) 
planificate cu 30 la sută.

A. MICA
. corespondent
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1 SA CREȘTEM TINERI DEMNI
DE ÎNALTUL TITLU DE COMUNIST

ИЕОеВРЙйИ 0R6ANIZAȚIEI NOASTRE
IOAN GHINEA

prim secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M, Petroșani

sarcini de ii

Partidului Muncitoresc

an au fost organizate 
întîlniri cu activiștii de 
vechi membri de partid

Congresul al 
Ill-lea al Partidului 
Muncitoresc Ro- 
mîn. Plenara C.C. 
al P.M.R. din a- 
prilie 1962 au stabilit
seamă cu privire la munca de pri
mire în partid a celor mai buni 
dintre cei mai buni muncitori, ingi
neri, tehnicieni. In lumina acestor 
indicații, organizației noastre i-au 
revenit sarcini de seamă privind 
pregătirea și recomandarea pentru 
a fi primiți în partid a celor mai 
buni utemiști. Multe organizații 
U.T.M. din Valea Jiului desfășoară 
o muncă susținută pentru a pregăti 
din timp utemiștii și a-i îndruma să 
ceară intrarea lor în rîndurile can
didaților de partid. In acest sens 
organizațiile U.T.M. de la E.M. Pe
trila, E.M. Lupeni, preparația Lu
peni, U.R.U.M.P. și altele au ținut 
în adunările generale expuneri des
pre înaltul titlu de membru de 
partid, despre tradițiile revoluțio
nare ale 
Romîn.

In acest 
mai multe 
partid, cu
și cu muncitori evidențiați în pro
ducție care au vorbit tinerilor des
pre trecutul de luptă al partidu
lui, despre sarcinile organizației 
U.T.M. privind creșterea tinerei ge
nerații în spiritul învățăturii mar- 
xist-leniniste, pregătirea lor pentru 
a intra în detașamentul de avan
gardă al clasei muncitoare. Ase
menea întîlniri au fost organizate 
cu tov. Cotoț Iosif și Scolnic Anton 
de la Vulcan, Mătăsăreanu Iosif, 
de la mina Uricani, Cristea Aron, 
de la Lupeni și alți tovarăși. Nu
meroase întîlniri între tineri și 
membri de partid au fost organizate 
și la Petrila și Lonea.

Dragostea față de partid a fost 
dezvoltată la tinerii noștri și prin- 
tr-o serie de expuneri pe teme ca: 
„Ce a dat regimul democrat popu
lar tineretului", „Despre condițiile 
minunate de muncă și viață create 
în anii regimului democrat popu
lar" și altele. Un număr însemnat 
de tineri au participat la recitalul 
organizat de organizațiile U.T.M. 
pe tema „Iți mulțumim din inimă 
partid iubit pentru tinerețea noas
tră fericită". Cu prilejul excursii-

rice, tinerilor 
condițiile deosebit de grele din 
anii întunecați ai regimului bur- 
ghezo-moșieresc în care partidul 
clasei muncitoare și-a desfășurat 
activitatea.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M. au îm
bunătățit activitatea cercurilor de 
învățămînt politic U.T.M. în care 
lecțiile au fost mai mult legate de 
trecutul de luptă al partidului, de 
realizările mărețe ale regimului 
nostru democrat-popular. Ca urma
re a unei preocupări permanente, 
în acest an peste 400 tineri din rîn- 
dul celor mai buni utemiști au fost 
recomandați să intre în rindurile 
membrilor și candidaților de partid. 
Astfel, printre tinerii recomandați 
se numără Bîldea Stănilă, Cosma 
Ioan de la E.M. Vulcan, Julecățean 
Vasile de la E.M. Lupeni, Rusu Pe
tru, Codin Teodor, Dobre Matei 
de la E.M. Lonea, Веха Nicolae, 
Zecheru Nicolae de la E.M. Petrila, 
Coroianu Alexandru de la prepa- 
rația Petrila, Kibedi Aurelia de 
la I.I.S. „Viscoza" Lupeni șl mulți 
alții care fac 
noastre.

Organizațiile 
să intensifice 
multilaterală și recomandare a ce
lor mai buni utemiști, evidențiați 
în producție și în munca de orga
nizație, pentru a intra în rindurile 
candidaților de partid. In acest sens 
organizațiile U.T.M. trebuie să an
treneze pe toți utemiștii în munca 
de organizație, să-i ajute în ridi
carea nivelului politic și ideologic, 
în ridicarea nivelului de calificare 
și de cultură generală. Este nece
sar să se organizeze mai multe 
întîlniri cu activiști de partid, cu 
vechi membri de partid care sa 
vorbească tineretului despre tradi
țiile de muncă și luptă ale parti
dului, despre condițiile de muncă 
și viață create tinerei generații în 
anii regimului democrat popular.

Muncind în acest fel, organiza
țiile U.T.M. se pot mîndri pe drept 
cuvînt ca fiind ajutorul de nădejde 
și rezerva de cadre a partidului.

cinste

U.T.M.
munca

Bueu- 
șl la 
isto-

lor organizate la 
Doftaha în 
rești precum 
alte locuri 
s-a vorbit despre

Se dă o recomandare

■fi.

sI

£a adunarea generală a organi
zației de partid de ia secția a 
Ill-а a „Viscozei" Lupeni, ținută 
de curînd, a fost discutată și a- 
probată în unanimitate cererea de 
primire în rindurile partidului a 
tinerei muncitoare Leja Maria.

Cu un timp în urmă — să tot 
fie doi «ni de atunci — tovarășa 
Мода Veronica le-a pregătit pe ti-

Depanatoarea
*•***••«•«*****•****»*•

organizației

au datoria 
de pregătire
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V eronica.
gîndit la ceea ce mi-af 
deunăzi. Ajută-mă să

nerele Zamiir Ecaterina, loniță 
Maria și Funduc Maria, tus-treie 
absolvente a unei școli profesio
nale textile, să intre în rindurile 
partidului. S-a ocupat de ele, le-a 
îndrumat, iar cind au ajuns exem
ple demne de urmat le-a recoman
dat organizației de bază.

Leja Maria îndeplinea pe atunci 
o muncă auxiliară la întreținerea 
mașinilor de depănat.

— De ce nu devii depunătoa
re î — a întrebat-o într-o zi to
varășa Мода Veronica. Marfa nu 
i-a răspuns. De fapt nici tui știa 
ce să spună. Dar după cîteva zile 
a venit ia

— M-am 
spus, mai 
mă calific.

Conducerea secției a primit cu 
încredere vestea că tovarășa Мо
да s-a angajat să-i dezvăluie ti
nerei muncitoare Leja Maria tai
nele meseriei de depanatoare. Iar 
ctnd Maria a început să aplice cu 
succes inițiativa „La 1 000 kg. 
fire depanate nici un rebut", „pro
fesoara ei" a tost prima care a 
ielicitat-o. De aici înainte Мода 
Veronica a Început să se ocupe 
mai intens de ridicarea nivelului 
politic al elevei sale.

Leja Maria făcea progrese vădi
te, spre bucuria tovarășei Мода 
Veronica, care își îndeplinea cu 
cinste sal ci na de partid : pregăti
rea tovatășei ei de muncă pentru 
primirea în rindurile partidului.

MARGARETA MICA
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Rezerva noastră de nădejde
redactor al 
la felul cum

La întrebarea unui 
ziarului nostru privitor 
își îndeplinesc organizațiile de ba

ză U.TJvf. de la Uzina de reparai 
utilaj minier Petroșani rolul de re
zervă a organizației de partid, tov. 
Găgean Dumitru, secretarul comi
tetului de partid din uzină a dat 
ui mă torul răspuns :

— In uzină lucrează peste 400 
de tineri din care 356 sînt membri 
ai Uniunii Tineretului Muncitor. In 
cadrul organizației U.T.M. tinerii 
sînt educați în spirit comunist. 
Ii se dezvoltă trăsăturile omului 
de tip nou — luptător de frunte 
pentru îndeplinirea politicii parti
dului. La birourile organizațiilor de 
bază de partid din secțiile uzinei 
vin tot mai mulți utemiști care cer 
primirea lor în rindurile candidați
lor de partid. Din anul 1959 și pînă în 
prezent, organizațiile de bază din uzi
nă s-au întărit cu numeroși membri și 
candidați de partid din care 87 sînt
proveniți din rindurile membrilor ■ chezășia tăriei organizațiilor U.T.M. 
organizației U.T.M. Alți 20 utemiști 
din uzină se pregătesc pentru a fi 
primiți în rindurile candidaților 
de partid. Majoritatea dintre ei au 
înaintat deja cereri de a fi primiți 
îp rindurile candidaților de partid.

Comitetul de partid a îndrumat 
organizațiile de bază de a încre
dința comuniștilor sarcina de a se 
ocupa de educarea a cîte 1—2 
utemiști spre a-i ajuta să se pregă
tească în vederea primirii lor în 
rindurile candidaților și al membri-

care se bucură de prestigiu, 
meritele lor ei au fost pri- 
rindurile candidaților de

lor de partid. Ajutați de comuniști, 
mulți dintre utemiști, între care 
Ambruș Martin, Enache Nicolae, 
Maghiaru Vasile, Gherasim Cons
tantin, Cioacă Petru, au devenit 
muncitori cu o înaltă calificare pro
fesională, evidențiați în producție, 
oameni 
Pentru 
miți în 
partid.

In organizațiile de bază U.T.M. 
se desfășoară o activitate susți
nută pentru popularizarea politicii 
partidului, a trecutului său glo
rios, a prevederilor statutare cu 
privire la calitatea de membru de 
partid. In cadrul adunărilor gene
rale U.T.M. au luat cuvîntul nu
meroși membri de partid, între care 
tov. Maghiaru Gheorghe, Dane A- 
lexandru, Barna Gheorghe, Dan Ga- 
vrilă, Boța Dumitru și alții care au 
vorbit utemiștilor despre calitatea 
de membru de partid, subliniind că

'■ МІЙв

de miner în brigada 
V asile.

lui Sidorov

V asile, am

de primire

îl frăminta de та, 
Dumitru. Merite în 
și ei. De cîte ori

constă în conducerea lor de către 
partid. In cadrul organizațiilor 
U.T.M. din secțiile mecanică, ajus- 
taj, întreținere mecanică șl altele 
s-au organizat întîlniri între comu
niști cu o vechime mai mare în 
partid și utemiști.

Comitetul de partid, comuniștii ; 
din secțiile uzinei se vor strădui ca 
și în viitor să îndrume organizațiile 
U.TJvf. pentru a crește din utemiști 
oameni de nădejde, demni de a 
purta înaltul titlu de comunist.

concrete ca în rostogol să nu pă
trundă șist vizibil. La îndemnul 
lui Ursache Dumitru și a celorlalți 
agitatori din brigadă, minerii au 
pus la inimă lupta pentru calitate 
și au muncit cu însuflețire pentru 
alegerea șistului, pentru prestigiul 
brigăzii. De remarcat că brigada 
lui Munteanu nu a avut în acest 
an decît puține vagonete de căr
bune rebutate pentru șist.

r-\ umitru e miner, iar loan a-
U jutor de miner. Amindoi sînt 

frați și lucrează în brigada co
munistului Munteanu Petru din 
sectorul II al minei Petrila. Și 
unui și celălalt sînt muncitori 
vrednici, plini de viață, se întrec 
cu pasiune în muncă. In anul a- 
cesta brigada din care iac parte 
a dat peste plan 399 tone de căr
bune și a realizat o productivitate 
medie de peste 4 tone de cărbune 
pe post. La aceste realizări un a- 
port de seamă l-au adus și cei doi 
frați Ursache Dumitru și loan.

Apreciindu-le munca, organiza
ția de bază a trasat ca sarcină 
comuniștilor Zaharia Vasile și 
Munteanu Petru să se ocupe de 
educarea și pregătirea lui Dumitru 
și Ioan, care au cerut să devină can
didați de partid. In abataj în orele de 
răgaz, în timpul liber, comuniștii

Zaharia Vasile și Munfeanu Pe
tru și-au tăcut de multe ori timp 
să stea de vorbă cu cei doi ute-

e spuneți, nea 
meiila ?

— Ce anume ?...
— Să-mi iac cerere

în rindurile candidaților de partid 1
— Eu cred că da Ioane. Cît mă 

privește îți dau din toată inima 
o recomandare — a fost răspunsul 
lui Sidorov.

Lucrul acesta 
mult timp și pe 
producție avea
organizația U.T.M. i-a trasat o sar
cină, a îndepiinit-o așa cum se 
cuvine, lată două exemple. Cu cî- 
teva luni în urmă, în stratul de 
cărbune se ivise o intercalate ste
rilă. Unii muncitori din brigada 
din care făcea parte și utemistul

Nu de mult în brigadă au fost 
repartizați cîțiva muncitori 

mai puțin cunoscători în minerit. 
Trebuiau ajutați să-și însușească 
cît mai repede practica meseriei. 
Secretarul organizației de partid, 
tov. Cenaru Gheorghe, a stat 
timp pe gînduri, s-a sfătuit 
conducerea sectorului cui să i 
încredințeze această muncă.

tin

cu
SC

/rați pe a.eela,ț (Імт
miști. Le-au vorbit despre partid 
și trecutul lui de luptă, despre ro
lul comuniștilor ia locui de mun
că și de multe altele. Ii îndem
nau să fie perseverent!, să fie în 
fruntea luptei pentru creșterea 
producției și productivității mun
cii. După o perioadă le-au vorbit 
și despre primirea în partid. Des
pre acest lucru ie-a vorbit, de 
altfel, și comunistul Sidorov Va- 
sile, care i-a învățat prima dată 
să mlnuiască ciocanul de abataj 
și perforatorul. Atît Dumitru cit și 
loan au învățat tainele meseriei

Ursache Dumitru, în goana după 
tone de cărbune, neglijau cali
tatea producjiei. Trebuiau lămuriți 
minerii asupra faptului că brigada 
nu cîștigă nimic dacă dă cărbune 
mult dar ca piatră, ci din contră 
pierde. Această sarcină i-a revenit 
lui Ursache Dumitru care, iiind 
agitator al organizației de bază, a 
discutat pe îndelete cu ortacii săi 
despre îmbunătățirea calității pro
ducției. Nu odată după terminarea 
lucrului Ursache Dumitru organiza 
convorbiri operative In abataj des
pre calitate și stabilirea măsurilor

MB

— Să i-o dăm utemistului Ur
sache Dumitru, și-a spus părerea 
un membru al biroului organizației 
de bază. Va fi un nou examen de 
felul în care se va achita de sar
cinile încredințate. In scurtă vre
me tinerii Covrig Ioan, Gliga Du
mitru, Bcbocea Emilian, 
Ioan II ajutați cu răbdare 
tre Ursache Dumitru au 
evidențiați în producție.

■ir
■j л iunie 1963. Sala era plină

■‘■‘t de membri și candidați de 
partid. Ursache loan și Dumitru

ІЕ41МВШ1

Morar и 
de C&- 
devenit

s-au așezat unul lingă altul. Din 
cind in clnd privirile comuniști
lor se Îndreptau spre cei doi ute
miști. Adunarea de partid și-a în
ceput lucrările. La ordinea de zi 
— un singur punct : discutarea 
cererilor de primite in rindurile 
candidaților de partid ale celo, 
doi frați evidențiați in muncă.

Ursache Ioan se gindea profund 
la cele ce spuneau comuniștii, iu 
sfaturile și îndemnurile lor. Cită 
dreptate au 7 Și în gînd își spu
nea : oare m-am pregătit temeinic 
pentru această zi de sărbătoare < 
Voi putea să răspund la întrebă
rile comuniștilor ?

Timpul trecea parcă prea repe
de. Din cuvîntul comuniștilor Vin- 
tiiă Șteian, Pop Zoltan, Szabo Mar
tin șf Zaharia Vasile, utemistul 
Ursache Ioan a învățat multe. Va 
ține seama de toate acestea.

Sfaturi prețioase a primit și 
Dumitru. Să studieze mai mult, 
să fie mai modest, mai exigent cu 
el însuși, să fie mereu in frunte. 
Adunarea comuniștilor i-a primit 
pe amîndai in rindurile candidați
lor de partid.

Cind ședința a luat sfirșit, afa
ră se înnoptase de-a binelea. Cei 
doi frați candidați de partid se 
îndreptau, pe aceiaș drum, spre 
casă cu mulțumirea că unul nu-1 
mai prejos 
fel așa stă 
tru că și

decîț celălalt. De alt- 
bine unei familii. Pen- 
Dumitru și Ioan sînt

frații Ursache și au devenit ostași 
ai partidului în aceeași zi.

Z. SUȘTAC
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Pe drumurile publice
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Asigurarea desfășurării circula
ției pe drumurile publice în de
plină siguranță este o datorie a 
tuturor cetățenilor. Siguranța cir
culației se realizează prin cu
noașterea și respectarea întocmai 
și la timp a prevederilor instruc
țiunilor elaborate în acest sens, 
prin creșterea nivelului de con
știință și întărirea continuă a 
ciplinei tuturor cetățenilor, 
mai ales, a salariaților din 
tățile de transporturi auto.

Se mai intîmplă 
cate destul de des, 
soane care circulă 
publice, fie pietoni,
tocidiști, conducători de turisme, 
autocamioane, autobuze etc., să 
se abată de la prevederile instruc
țiunilor ce reglementează circu
lația, prin aceasta provocind ac
cidente, sau fiind în orice mo
ment pasibili de producerea aces
tora.

In cele ce urmează vă vom 
prezenta cîteva aspecte culese 
intr-un raid Întreprins prin lo
calitățile Văii Jiului cu organele 
de control ale miliției.

dis- 
dar 

unl-

pă-însă, din 
ca unele per- 
pe drumurile 
bicidiștl, mo-

lucru n-au aflat încă unii con
ducători auto, cu cîțiva dintre a- 
ceștia întîlnindu-ne în timpul rai
dului ce 1-аій întreprins.

Drăgan Gheorghe, de pildă, este 
conducătorul autoutilitarei cu . nr. 
27 005 ВТ. ce deservește depozitul 
Competrol Petroșani. Intr-una din 
zilele trecute, pe lingă faptul că 
ieșise în cursă cu foaia de parcurs 
nesemnată, transporta și o persoană 
în plus în cabină, fapte pentru care 
a fost „recompensat"'...

Circulînd cu mașina neîngrijită, 
fără claxon, fără semnalizatoare, 
cu joc excesiv la sistemul de di
recție și cu foaia de parcurs ne
semnată, conducătorul auto Borșa 
Eugen, de
51 344 HD., 
fost ridicat 
al mașinii.

Au nZai fost 
și conducătorii 
care transporta 
soțitoare, Itul loan, care circula fă
ră tăblițe cu numere de ordine și 
fără semnalizatoare. Vlaicu Teodor, 
fără tăblițele cu numere de ordi
ne, Berbec loan, cu mașina neîn
grijită, Miron Vasile, care I 
porta nereglementar persoane, 
tache Mitică, care transporta 
soane pe încărcătură și alții.

Pentru acești conducători 
ceea ce au primit din plrtea or
ganelor de control apreciem că 
este cazul să le servească drept 
învățătură de minte.

pe autodubița cu nr. 
a fost sancționat și i-a 
permisul de circulație

găsiți 
auto 

marfă

în neregulă 
Rășină Ilie, 

fără acte în-

linul tare ți-a luat 
adio de la

Zice proverbul că 
merge de multe ori la apă". Spusele 
acestui proverb i se potrivesc de 
minune conducătorului auto Popa 
Vasile, care, conducînd autodubița 
cu nr. de circulație 25 767 HD, apar- 
ținînd șantierului 10 construcții 
Vulcan, a „mers" foarte des cu vi
teză excesivă și sub influența bău
turilor alcoolice. Numai că, circu- 
lînd astfel, într-una din serile tre
cute nu i-a mai mers, îrnpotmolin- 
du-se cu mașina... în fața organelor 
de 
ie 
că
tte
3,

lelao
„ulciorul nu

trans- 
, Cos-

per-

auto,

control a circulației. Viteza ma
ce o imprimase mașinii, faptul 
nici el nu știa precis cîte sticle 
bere băuse (uneori susținea că 
alte ori că

fiind. halbă), 
abateri de la 
pentru care îi 
le, au impus

fio pus... semaforul cu lumină de 
culaore roșie în fața urcării la volan 
ridicîndu-i-se carnetul de condu
cere.

тшіаі două, uua 
precum și repetatele 
regulile de circulație 
„zburaseră" taloane- 
ca, de astă dată să-i

Pe aula; calapod
geografie, orientarea înseam- 
te ghida în raport cu cele 

puncte cardinale. In domeniul

In
nă a
patru
circulației însă, orientarea înseam
nă cunoașterea și respectarea întoc
mai a regulilor ce reglementează 
circulația. Se pare însă că de acest

Din M ulir „pe IiiP u|l"
Bicicliștii și motocicliștii nu sînt 

nici pe departe scutiți de respecta
rea cu rigurozitate a regulilor de 
circulație. Iată însă felul cum în
țeleg unii să respecte aceste reguli 
și care, din nefericire pentru ei; 
au fost „detectați" de organele de 
control ale circulației.

Fluieraș Gheorghe este posesorul 
unei biciclete. Nici că-i pasă însă 
de faptul că, obișnuind să circule 
pe partea stingă a șoselei îngreu
nează circulația, fiind în orice mo
ment expus unui pericol de acci
dentare.

Nepăsător față de buna desfășu
rare a circulației s-a dovedit și 
tovarășul Singereanu Grigore, care 
staționa cu motoreta în mijlocul 
străzii chiar la intrarea în sensul 
giratoriul din centrul orașului Lu
peni. Pentru ca în viitor „să vadă" 
că asemenea staționări 
permise, a fost „ajutat", 
tociclistul Marin Nicolae 
zut" că persoana ce o
pe motocicletă avea ambele mîini 
ocupate de niște sacoșe și o da
migeana, în acest fel ne fiindu-i

ne-sînt 
Nici mo-
„n-a 

transporta
vă«
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asigurată stabilitatea pe motocicle
tă. Această abatere l-a costat.

Unul din cele mai mari pericole 
pentru circulația pe drumurile pu
blice îl constituie copiii nesupra- 
vegheați. De aceea, atît părinților, 
cît și cadrelor didactice din școli 
le revine o mare răspundere privind 
educarea și supravegherea copiilor.

Ce ai de spus însă tovarășe Vi- 
șan Constantin, din comuna Is- 
croni, despre faptul că fetița dutn- 
neatale Rodica, în vîrstă de numai 
4 anișori, a fost găsită singură pe 
artera principală de circulație? 
Sau dumneata tovarășe Stanciu 
Georgeta din Coroiești ?

Cum poate fi calificată grija față 
de copii a tovarășilor Cugireanu Ște

fan, Varody Alexandru, Ardeleanu 
loan și Dondoș Ștefan din orașul 
Vulcan, atîta timp cît copiii lor sînt 
lăsați să 
circulație 
avertizat, 
șui Milft.ș
pentru faptul că fiul său 
în vîrstă de 9 ani, a 
nereglementar cu bicicleta 
centrul orașului. Lipsa de
cupare pentru educarea copiilor a- 
supra faptului cum trebuie să cir
cule pe străzi dovedesc și cadrele 
didactice de la școlile nr. 1 Lupeni 
și nr. 2

joace fotbal pe străzile cu 
intensă ? Merită 
de asemenea, și 
Gavril din orașul

să fie 
tovară- 
Lupeni, 
Viorel,

fost găsit 
pri n 

preo-

Vulcan.

☆
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V-am
pecte 
prins prin Valea Jiului. Sperăm că, 
în viitor, asemenea abateri de !a 
regulile circulației vor fi evitate 
atît de cei exemplificați, cît și de 
toți conducătorii de vehicole din 
Valea Jiului. Cerem, de asemenea, 
pe această cale, tuturor cetățeni
lor să respecte cu rigurozitate re
gulile ce reglementează circulația 
pe drumurile publice, numai astfel 
putîndu-se asigura o circulație op
timă, în deplină siguranță, și ceea 
ce e mai important vor fi evitate 
accidentele.

prezentat doar cîteva as- 
intîlnite în raidul între-

Grupa de control a circulației 
din cadrul Direcției miliției 

regiunii Hunedoara.

In secția depănat a Viscozei Lupeni fiecare muncitoare este abo 
nată la cîte un ziar sau chiar la doua. Difuzoarea voluntară a ziare
lor, tovarășa Străinescu Olivia, uneori abia prididește cu munca de dis
tribuire a ziarelor. Și cum tovarășele Chercheleanu Aurica și Văduva 
Mariana totdeauna sînt gata s-o ajute, munca difuzoare! este ușurată.

IN CLIȘEU: Cele două ajutoare (dreapta) Văduva Mariana și Cher 
cheleanu Aurica, distribuind ziarele la care sînt abonate tinerele depa
natoare Ghiță Olga și Simon Naștasia.■sa -------- o-------- -

Gazetele de perete în concurs

lucrărilor pe faze de 
a evidențiat pe cei 

criticat fără cruțare pe 
abătut de la disciplina

In pas cu munca de pe șantier
Gazeta de perete „Constructorul" 

de la T.C.M.C. Coroiești este tot 
atît de tînără ca și șantierul nos
tru. încă de la înființarea sa, ga
zeta de perete a militat pentru mo
bilizarea muncitorilor la darea iu 
termen a 
construcții, 
harnici și a 
cei ce s-au
în producție.

Materialele publicate la gazeta 
de perete, precum și caricaturile 
sînt urmărite cu interes de către 
muncitorii șantierului. Ele mobili
zează întregul colectiv la construi
rea importantului obiectiv indus
trial din Valea Jiului — preparaiia 
din Coroiești. La gazetă au fost 
scrise articole interesante care au 
popularizat realizările echipei con
duse de comunistul Moraru Sebas
tian, ce lucrează la montarea uti
lajelor la linia I-a de spălare a 
cărbunelui, felul cum a devenit e- 
vidențiat lotul de 
parea conducerii 
de aprovizionarea 
teriale a echipelor,
larizat cu regularitate articole cu 
privire ia terminarea conductei de 
aducțiune în termenele stabilite,

montaj, preocu- 
șantierului față 
la timp cu ma- 
Gazeta a popu-

—

CARNET CULTURAL
Studiu privind 

reamenajarea Peșterii 
Bolii

Săptămîna trecută, un colectiv 
format din reprezentanți ai comi
tetului orășenesc pentru cultură și 
artă, ai secției de arhitectură și sis-

tematizare a sfatului popular oră
șenesc Petroșani și topografi de la 
E.M. Petrila au întreprins o vizită 
la Peștera Bolii, declarată monu
ment al naturii, pentru a face 
studiu privind reamenajarea 
pentru ca aceasta să devină un 
tractiv punct turistic.

un 
ei, 
a-

In sâptămîna aceasta

despre grija față 
alte probleme.

Atît gazeta de 
satirică sînt puse

de om și despre

O. parte din articolele 
gazeta de perete au 
și la stația 
ascultate șl

de 
de

radio- 
fanri-

perete cît și cea 
la locuri vizibile, 

unde accesul muncitorilor este mai 
mare. Fiecare membru al colecti
vului de redacție ajută muncitorii 
pentru a scrie articole vii, de ge
nuri variate, 
publicate la 
fost difuzate 
ficare fiind
liile constructorilor.

In urma unor articole 
scrise la gazeta de perete au fost 
înlăturate o seamă de lipsuri ma
nifestate pe șantier. In același timp 
prin articolele publicate privind 
metodele de muncă care au dus la 
respectarea termenelor de predare 
a diferitelor obiective, a fost ge
neralizată experiența bună dobîndi- 
ta la aceste lucrări fapt care, ală
turi de măsurile luate de organi
zația de partid, de conducerea teh- 
nico-adrriinistrativă a șantierului, au 
contribuit la darea în termen în 
proba tehnologică a linei I-a de 
spălare a cărbunelui — principalul 
obiectiv din acest an al construc
torilor noștri.

Pe lingă 
respectarea 
folosință a 
construcții,
blică materiale cu privire la creș
terea productivității muncii pe șan
tier, îmbunătățirea calității lucrări
lor, reducerea' prețului de cost, ex
tinderea mișcării de inovații etc. 
Aceste articole sînt citite cu inte
res de constructorii de pe șantier, 
îi mobilizează la traducerea în via
ta a sarcinilor ce le stau în față.

ARDELEANU MIRCEA 
membru al colectivului de redacție 
al gazetei de perete de la T.C.M.C.

Coroiești

critice

articolele privitoare la 
termenelor de dare în 
lucrărilor pe faze de 

gazeta de perete pu-

După ce intri în Anlnoasa, o clădire Impunătoare atrage atenția. Este căminul de tineret „23 August' 
înălțat în timpul regimului nostru pentru tinerii muncitori mineri. Câjmnul are o capacitate de aproape 
200 locuri.

IN CLIȘEU : Vederea exterioară a căminului.

Și în această săptămînă s-au ți
nut și se vor ține mai multe confe
rințe la cluburi și cămine culturale. 
Dintre acestea două prezintă un 
interes deosebit pentru auditori. 
Este vorba de conferința „Viața și 
opera lui Ceaikovski” care a avut 
Ioc în sala clubului CC.V.J. și cea 
intitulată „Situația internațională 
actuală" care se va ține sîmbătă 
29 iunie a.c. ora 18 la clubul mun
citoresc din Petrila și duminică 30 
iunie a.c. ora 10 Ia Petroșani în 
sala clubului C.C.V.J.

Spectacole
In cadrul planului de concerte pe 

care le va susține în Valea Jiului 
orchestra simfonică a clubului sin
dicatelor din Petroșani, va avea 
loc un concert simfonic la clubul 
muncitoresc din Petrila pe ziua de 
20 iunie a. c. la ora 20. Soliști vo
cali N. Scărlătoiu și Viorel Moțoc.

Tot sîmbătă, de data aceasta la 
Petroșani, în sala Teatrului de stat 
Școala populară de artă din Pe
troșani, elasa teatru, va prezenta 
nn spectacol producție de sfîrșit 
de an cu piesa „Passșcaglia” de 
Titus Popovicl.

Dificultăți 
care pot fi evitate

Muncitorii care lucrează la sta
ția R.G. Vulcan se plîng de greutăți 
pe care uzina electrică din localitate 
le produce în activitatea lor prin 
desele întreruperi de curent. Ho- 
tărîți să curme această stare de 
lucruri, care împiedică buna func
ționare a manometrelor și a diagra
melor înregistratoare de presiune 
muncitorii de la stație s-au adresat 
conducerii uzinei. Maiștri energe- 
ticieni din a căror vină a fost în
trerupt curentul au primit sarcina 
să evite pe viitor asemenea de
cuplări. Felul în care ei au înțeles 
importanța acestei sarcini dă însă 
de gîndit. La stație curentul elec
tric continuă să se întrerupă fără 
să se anunțe în prealabil. Cînd e 
vorba de a cere ajutorul energe- 
ticienilor de la U.E. Vulcan, aceș
tia ori tac chitic și nu dau nici un 
semn de viață, ori vorbesc urît cu 
solicitanții. Aceasta fiind situația 
muncitorii de la stație se întreabă : 
pînă cînd va dura acest sistem de 
„colaborare" care nu numai că nu 
duce la rezultate, dar împiedică 
în bună măsură și munca energe- 
ticienilor înșiși ?



Congresul mondial al femeilor

Cuvîntul președintei Consiliului 
National al Femeilor din R. P. R.
MOSCOVA 26 (Agerpres).
Luind cuvîntul la 25 iunie în 

cadrul Congresului Mondial al Fe
meilor, care se desfășoară la Mos
cova tov. Suzana Gîdea, președin
ta Consiliului Național al Femeilor 
din R. P. Romînă, prorector al In
stitutului Politehnic din București 
a transmis tuturor delegatelor la 
congres salutul fierbinte al femei
lor din R. P. Romînă.

Referindu-se la raportul general 
prezentat la congres vorbitoarea a 
subliniat că acesta este străbătut 
de ideile și țelurile generoase, 
profund umane, care au stat și stau la 
temelia F.DI.F. Ea a afirmat că rezulta
tele obținute pînă acum de F.D.I.F. 
întăresc convingerea că această 

organizație are posibilitatea să des- 
: fășoare o activitate tot mai bogată 
și mai rodnică pe linia lărgirii le
găturilor între femeile din toate 
țările lumii și a întăririi lor în lupta 
pentru drepturi, pentru pace și 

progres social.
Trecînd la activitatea desfășu

rată de mișcarea de femei din Re
publica Populară Romînă, vorbitoa
rea a subliniat că în condițiile 
create de statul romîn femeilor 
acestea își văd asigurată posibili
tatea de a-și exercita pe deplin 
forțele. Aceasta a făcut, a declarat 
tovarășa Gîdea ca femeile din 
R.P.R. să participe activ în toate do
meniile vieții afirmîndu-se cu de
plină competență și capacitate, con
stituind un factor de nădejde în 
opera vastă de desăvîrși.re a con
strucției noii orînduiri sociale și 
bucurîndu-se de un mare prestigiu 
în societatea noastră.

„Cea mai arzătoare dorință a mi-

-------- o
SITUAȚIA

TEHERAN 26 (Agerpres).
Știri sosite de la frontiera ira

kiană arată că în Kurdistanul ira
kian au loc lupte crîncene. La Te
heran se consideră ca necorespun
zătoare cu realitatea comunicatul 
dat publicității la Bagdad despre 
unele succese pe care le-ar fi obținut 
trupele irakiene în operațiunile îm
potriva kurzilor, precum și dezmin- 

’ țirea oficială a știrilor privind ma- 
; rile pierderi suferite de armata 
. irakiană.

Potrivit știrilor existente, în re- 
, giunea Koisanjak, din nord-estul 
Irakului, au avut loc lupte crînce
ne în timpul cărora trupele guver- 

, e&mentale au avut mari pierderi 
: în oameni și arme. Zilnic sosesc

Situația politică din Italia
In ciuda faptului că în Italia a 

fost constituit, în sfîrșit un guvern, 
după aprecierile unanime ale co
mentatorilor occidentali această ța
ră continuă să se afle în criză po
litică. Cabinetul prezidat de Gio- 
vanii Leone este, după cum se 
recunoaște chiar în cercurile con
ducătoare ale Partidului deiHocrat- 
creștin, un „guvern minoritar" și 
el nu va putea dispune în nici un 
caz de o majoritate parlamentară, 
astfel încît existența sa depinde 

de felul în care partidele socialist, 
social-democrat și republican se vor 
manifesta la vot în dezbaterile par
lamentare. Lucrul acesta este recu
noscut de înșiși membrii guvernului 
care au anunțat că nu vor cere în
vestitura decît la 1 iulie, adică în 
ziua cînd ia sfîrșit vizita anunța
tă in Italia a președintelui S.U.A., 
Kennedy.

De altfel, comentatorul agenției 
americane U.P.I. scrie că actualul 
guvern „monocolor" (adică alcătuit 
exclusiv din democrat-ereștini) „a 
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lioanelor de femei din țara noas
tră este înlăturarea pericolului de 
război, a declarat vorbitoarea, a- 
dăugînd că „mișcarea de femei din 
R.P.R., alături de întregul popor, 
sprijină cu toată hotărîrea politica 
externă promovată de guvernul 

nostru, întrucît ea corespunde nă
zuințelor de pace ale poporului 
romîn".

In continuarea cuvîntării sale 
delegata romînă a supus discuției 
congresului cîteva propuneri. Ea a 
propus ca Congresul Mondial al 
Femeilor să adreseze o scrisoare 
Organizației Națiunilor Unite și 
Comitetului celor 18 state de la 
Geneva prin care să ceară luarea 
de măsuri concrete în vederea rea
lizării dezarmării generale și to
tale și pentru încetarea experien
țelor nucleare, precum și desem
narea unei delegații care să în- 
mîneze această scrisoare.

O altă propunere se referă la 
colaborarea mai strînsă a F.D.I.F. cu 
organismele O.N.U. — U.N.E.SC.O., 
U.N.I.C.E.F., F.A.O. și îndeosebi cu 
comisia pentru situația femeii — 
„astfel încît F.DI.F. să-și reia lo
cul ce de drept i se cuvine în rîn- 
durile organizațiilor neguvernamen
tale, cu statutul consultativ".

Vorbitoarea a declarat că delega
ția romînă consideră că ar fi util 
ca congresul să adreseze oameni
lor de artă și cultură un apel, ce- 
rîndu-le să creeze opere care să 
contribuie la răspîndirea largă a i- 
deilor păcii, la educarea copiilor 
și tineretului în spiritul prieteniei 
între popoare, congresul să adrese
ze, de asemenea, o chemare fe
meilor din lumea întreagă.

DIN IRAK
la Bagdad transporturi cu răniți 
și morți.

Pentru completarea pierderilor pe 
care le suferă armata, au fost tri
mise în nord detașamente ale găr
zii naționale baasiste. Se efectuea
ză în ritm rapid mobilizarea. Zil
nic se transmit prin radio ordine de 
prezentare la centrele de mobilizare. 
Cei care nu se prezintă sînt amenin
țați cu pedepse aspre, mergînd 
pînă la închisoare pe termen lung. 
Autoritățile organizează razii în 
cafenele, în piețe și în alte loca
luri publice în legătură cu înmul
țirea cazurilor de neprezentare la 
centrele de mobilizare și de dezer
tare din detașamentele gărzii na
ționale.

fost constituit ca un ultim efort 
disperat pentru a rezolva criza po
litică de peste o lună și pentru a 
permite Italiei să aibă un guvern 
în timpul vizitei președintelui Ken
nedy".

Ziarele italiene recunosc, de ase-

COMENTARIU EXTERN

menea, că actualul guvern Leone 
constituie pur și simplu „o formulă 
de tranziție" și că el se va prezen
ta în fața Camerei în actuala sa 
formulă numai pentrucă conduce
rii Partidului democrat-creștin „îi 
este cu neputință să constituie o 
altă variantă ministerială" — cum 
scrie ziarul „Corriere della Sera".
Ziare burgheze sînt silite să re

marce că guvernul Leone nu are 
cîtuși de puțin perspective sigure 
tocmai pentru că este lipsit de un

Anglia înaintea vizitei 
lui Kennedy

LONDRA 26 (Agerpres).
Apropiata vizită a președinte

lui S.U.A., Kennedy, în Anglia a 
stîrnit o activitate febrilă în capi
tala britanică. După cum relatează 
corespondentul din Londra al agen
ției France Presse, cabinetul brita
nic reunit într-o ședință extraor
dinară la 25 iunie a examinat o se
rie de probleme pe care premierul 
britanic Macmillan le va discuta la 
sfîrșitul săptămînii cu președintele, 
american.

In prealabil aceste probleme ur
mează să fie discutate joi diminea
ța de ministrul afacerilor externe 
britanic, lordul Home cu secretarul 
de stat al S.U.A., Dean Rusk. Cu 
toate că nu s-a prevăzut nici o or
dine de zi, subliniază agenția Fran
ce Presse, cei doi oameni de stat 
vor discuta planul american de 
creare a așa-ziselor forțe nucleare 
multilaterale în cadrul N.A.T.O, de
servite de echipaje mixte, relațiile 
Est-Vest, probleme în legătură 

cu viitoarea conferință anglo-ame- 
ricano-sovietică în problema înce
tării experiențelor nucleare care va 
avea loc în luna iulie la Moscova, 
precum și alte probleme.

LONDRA. — Un număr de 48 
de cunoscuți scriitori și dramaturgi 
din Anglia și alte țări, au semnat 
o declarație comună în care con 
damnă politica de apartheid dusă 
de rasiștii albi din R.S.A.

COPENHAGA. — La 25 iunie, la 
Copenhaga s-a anunțat că nava co
mercială vest-germană „Munchen" 
s-a scufundat în dreptul coastelor 
Groenlandei, după ce s-a lovit de 
o stîncă în timpul unei furtuni pu
ternice. Din cei 42 de membri ai 
echipajului, 24 au murit și 15 au 
fost răniți. Alți trei sînt dați dis
păruți.

CAIRO. — La 25 iunie, ambasa
da Camerunului la Cairo a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă actele de discriminare ra
sială la care sînt supuși diplomații 
africani în Statele. Unite.

Declarația se referă la o serie 
de incidente regretabile cînd di
plomațiilor africani nu li s-a per
mis accesul în hoteluri, restauran
te și autobuze.

„Evenimentele care se petrec în 
statul Alabama, se arată în de
clarație, au dăunat profund repu
tația Statelor Unite în străinătate 
deoarece întreaga lume sprijină

program politic care să corespundă 
situației politice create după ale
gerile din 28 aprilie și care să țină 
seama de revendicările maselor 
populare în favoarea unei reforme 
democratice. Cotidianul „II Giorno" 
scrie astfel că „formula centru- 
stînga este cea mai corespunzătoa
re speranțelor și exigențelor vieții 
politice italiene" și observă ziarul 
guvernul Leone nu a putut propu
ne o asemenea formulă deoarece 
cercurile de dreapta din conducerea 
Partidului democrat-creștin se îm
potrivesc.

„Echilibristica parlamentară" la 
care va fi silit să recurgă guvernul 
actual, nu va contribui în nici un 
fel, după părerea comentatorului 
lui „II Giorno", la rezolvarea cri
zei politice din Italia.

O apreciere similară o formulea
ză și corespondentul 'din Italia al 
ziarului american „New York He
rald Tribune" care observă că ac
tualul guvern este „un cabinet de 
oprire a hemoragiei pe care o cons-

După constituirea guvernului 
grec

ATENA 26 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 

La Atena are loc o sesiune extra
ordinară a Parlamentului Grec, reunit 
în legătură cu votul de încredere so
licitat de noul prim-ministru, Pipi- 
nelis, pentru guvernul constituit 
în urma demisiei cabinetului Ka
ramanlis. Primul ministru a făcut 
o declarație asupra programului 
guvernului său, arătând că manda
tul pe care și-1 asumă prevede or
ganizarea „în cel mai scurt timp 
posibil" a unor alegeri legislative 
într-un mod care să garanteze li
bera exprimare și absoluta nein- 
fluențare a convingerilor politice ale 
poporului grec. In acest sens, Pi- 
pinelis a promis că va prezenta 
parlamentului — după vizita pe care 
familia regală a Greciei o va face în 
Anglia Ia începutul lunii iulie și 
după consultări prealabile cu par
tidele politice — un nou proiect
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Proteste împotriva discriminărilor 
rasiale

WASHINGTON. Afirmațiile jig
nitoare la adresa popoarelor afri
cane ale senatorului american AUe 
Ellender continuă să stîrnească pro
teste în cercurile diplomatice din 

lupta africanilor pentru libertate 
și demnitate".

RABAT. — Răspunzînd chemării 
Uniunii Marocane a muncii și U- 
niunii generale a oamenilor mun
cii din Maroc, la 25 iunie, pentru 
a treia oară în această lună, fe
roviarii marocani au declarat o 
grevă generală de 24 de ore. Circulația 
trenurilor de pasageri și de marfă 
a fost paralizată în întreaga țără.

KUALA LUMPUR. — Hotărîrea 
guvernului S.TJ.A. de a dubla canti
tatea de cositor din stocurile stra
tegice americane care este arun
cată săptămînal pe piața mondială 
a stîrnit o puternică neliniște în 
Malaya, una din principalele țări 
producătoare de cositor din lume. 
Ca urmare a dumpingului american 
prețul cositorului a scăzut într-o 
singură zi pe piața din Londra cu 
10 lire la tonă.

LEOPQLDVILLE, — Președintele 
partidului „Mișcarea națională con
goleză", C. Gbenye, a adresat o 
scrisoare premierului congolez, Cy- 
rille Adoula, în care condamnă așa- 
numită „reorganizare" a armatei 
congoleze care urmează să fie e- 
fectuată sub conducerea specialiști
lor militari din țările N.A.T.O.

tituie criza politică din această 
țară". Criza este însă serioasă, 
constată ziaristul american, și ea nu 
poate fi rezolvată decît printr-un 
guvern care să acționeze concret în 
vederea rezolvării unor probleme 
urgente. Comentatorul ziarului ame
rican citează printre acestea pro
blema înfăptuirii reformei agrare, a 
unor reforme regionale care să com
bată crizele economice cronice din 
unele provincii ale Italiei, problema 
reformei sistemului de învățămînt 
etc. (Ziaristul american „uită" să 
adauge în primul rînd și proble
mele de politică externă, necesita
tea abandonării politicii de milita
rizare și „fidelitate atlantică"). 
„Observatorii politici occidentali 
consideră că Partidul democrat- 
creștin este în mare măsură răs
punzător de criza actuală deoarece 
și-a diluat programul de reforme 
pentru a menaja interesele diferite
lor grupuri din conducerea sa, și 
că criza poate izbucni din nou în 
viitor" — recunoaște „New York 
Herald Tribune".

M. L 

de lege electorală, pentru organi
zarea acestor alegeri, care să pre
vadă unul din sistemele electorale 
folosite în trecut (sistemul majori
tar, proporțional așa-numit „întărit" 
sau proporțional simplu).

In ce privește politica externă, 
Pipinelis a afirmat că „politica de 
aderare necondiționată a Greciei la 
obligațiile ce decurg din alianțele 
sale va fi continuată fără rezerve".

In cursul dezbaterilor, care au 
urmat declarației-program a primu
lui ministru, deputați din partea 
partidelor de opoziție „Uniunea de 
centru" și E.D.A. au criticat pro
gramul „interimar" al guvernului 
și au arătat că nu-1 vor sprijini.

Exprimîndu-și opoziția totală fa
ță de guvernul Pipinelis, Comite
tul executiv al E.D.A. a hotărît să 
organizeze la 28 iunie un miting 
în apărarea democrației.

capitala S.U.A. După cum trans
mite agenția Associated Press, am
basadorii Sudanului, Somaliei, 
R.A.U., Nigeriei, Marocului și Re
publicii Malgașe au vizitat la 25 
iunie pe secretarul de stat adjunct 
al S.U.A., George Ball, căruia, în 
numele guvernelor lor, i-au cerut 
să fie înmînat președintelui Ken
nedy un protest energic față de 
„declarațiile incalificabile ale se
natorului Ellender.

Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I., în cadrul unei emisiuni te
levizate, ambasadorul Liberiei la 
Washington, Edward Peal, răspun
zînd afirmațiilor senatorului Ellen
der potrivit cărora „negrii din Li
beria, Etiopia și Haiti, nu sînt ca
pabili să se conducă singuri" a 
spus: „Nu este pentru prima oară 
cînd acest politician ne insultă. Re
ferindu-se la aceste țări — a con
tinuat Peal — el a avut în minte 
toate țările independente din Afri
ca și din Marea Caraibilor, precum 
și întreaga rasă neagră". Nu există 
un rău mai sălbatec, mai lipsit 
de sens, mai destructiv decît ura 
rasială".

PROGRAM DE RADIO
28 iunie 1

PROGRAMUL I. 7,10 Uverturi la 
operete, 8,00 Sumarul presei centra
le, 8,06 Muzică ușoară, 8,54 Pagini 
orchestrale din opere, 9,30 Muzică 
populară, 10,30 Dirijori și orchestre 
sovietice de estradă, 11,05 Tinere 
talente, 12,00 Muzică populară,
12.30 Muzică din filme, 14,00 Con
cert de prînz, 15,00 Cîntă Sonia 
Cruceru și George Bunea, 16,00 
Melodii populare, 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Muzică ușoară orchestrală, 
18,40 Cînlece și jocuri bănățene, 
19,45 Muzică ușoară de Gherase 
Dendrino, 20,40 Cîntă Ana Pop- 
Corondan și Ion Luican, 21,05 In 
ajutorul corurilor de amatori, 22,25 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
10,10 Din cîntecele popoarelor,
11.30 Pagini alese de muzică ușoa
ră, 12,05 Piese corale rominești in
terpretate de corul Radioteleviziunii,
12.30 Rapsodia romînă de Ciprian 
Porunrbescu, 13,00 Soliști de muzică 
populară, 13,40 Cîntă Tatiana Sa
nina și Nikolai Ruban, 14,35 Muzi
că ușoară romînească, 15,00 Actua
litatea în țările socialiste, 16,10 
Muzică vocală și instrumentală de 
compozitori romîni, 17,00 Serenade, 
18,05 Actualitatea muzicală, 19,00 
Cîntă orchestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii, 19,30 Teatru la 
microfon: „Fiicele", scenariu radio
fonic de Sidonia Drăgușan, 20,51 

Muzică, 21,15 Muzică de dans, 22,10 
Cîntece populare americane inter
pretate de Connie Francis, 23,10 
Pagini alese din opere și operete.
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