
Ж inovatorilor
cele șase luni tre- 
din acest an, inova-

inovații se ridică 
Din acestea s-au 
31, iar 9 inovații 
in faza de experi-
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Roade tot mai bogate 
în activitatea

In 
cute 
torii de la preparația Pe- 
trila au prezentat la ca
binetul tehnic 38 propu
neri de inovații. împreu
nă cu cele rămase sold 
din anul trecut, propune
rile de 
ia 55. 
aplicat 
se află
mentare. Trei dintre ino
vațiile aplicate figurează 
în planul tematic de ino
vații. Toate cele 5 teme 
din planul tematic au 
fost atacate și sînt re
zolvate rînd pe rînd de 
către harnicii inovatori.

In cursul lunii iunie 
au fost aplicate inova
țiile : „Menghină mobilă 
pentru tăierea canalelor 
de pană la axe" propusă

de inovatorii Hbgh Iosif 
ți Moroz Ștefan, „Schim
barea clapei de reglare 
a elevatoarelor de bruți" 
propusă de inovatorii 
Penu Ioan și Toma 'Va
ier, „Port-sabot auto
mat" a cărui autor este 
inovatorul Marinescu 
Gheorghe, precum și ino
vația din fișele S. E. 
„Dispozitiv de scoatere 
automată de sub tensiu
ne a transformatoarelor 
de sudură", introdusă 
spre generalizare în pro
ducție de tinerii inova
tori Hedeșan loan și Fo- 
iea Alexandru.

Economiile antecalcula- 
te realizate prin inovații 
la preparația Petrila se 
cifrează anul acesta pînă 
în prezent la peste 73000 “ 
de lei.
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Pentru ridicarea calificării
„Școala personalului” 

de la revizia de vagoane 
C.F.R. Petroșani este o a- 
devărată pepinieră de ca
dre capabile să facă față 
cerințelor mereu crescîn- 
de ale transportului pe 
căile ferate. De curînd, 
de aici au fost selecționați 
cei mai capabili lăcătuși 
de revizie și au fost tri
miși la un curs superior
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de ridicare a calificării 
profesionale, în Timișoa
ra.

Tupan Gheorghe, Buse 
loan, Halinșchi Mihai, sînt 
doar trei dintre cei trimiși 
recent la școală, dar îi 
mai avem pe Grecu Petru, 
Vîrzab Vasile, loan Gheor
ghe, Costăchel Gheorghe, 
Bortan Iosif, Simțea Ghe
orghe și

Un jalon spre înălțimi: bobul 
de transportat materiale de la casa 
de cultură din Petroșani, arată că 
lucrările de construcții se ridică 
tot mai sus.

încă alți lăcătuși 
pricepuți care 
în semestrul I 
in cadrul cursu
rilor ținute pe
plan local au
primit calificati
vul de foarte 
bine.

I. DAI AN 
corespondent

Brigada complexă 
de la Stolojoaia

Frumoase sînt văile ce 
împînzesc 
noastre, dar parcă 
una 
resc 
Apa 
lește 
stînci, grăbindu-se parcă 
să scape din strînsoarea 
uriașului de piatră. Pe lin
gă firul apei, oameni har
nici și pricepuți au tăiat 
drum bun și trainic spre a 
asigura transportul lem
nului ce se exploatează 
din pădurile ce străjuiesc 
valea și pîraiele din îm
prejurimi.

Unul din parchetele fo
restiere de pe Polatiște se 
află pe pîrîul Stolojoaia. 
Aici lucrează brigada com
plexă condusă de Grîgoraș 
Costache. Dacă înainte, 
vreme, doborîtul și corhă- 

manual.

meleagurile 
nici 

n-o întrece în pito- 
pe cea a Polatiștei. 
cristalină se prăvă- 

tumultos peste

opera- 
mecani-

nitul se făceau 
acum majoritatea 
țiilor se execută
zat. Cu ajutorul utilajelor, 
eforturile muncitorilor fo
restieri au scăzut simți
tor, în schimb au crescut 
randamentele. _ Pustnice

le tractoare trag buștenii 
cu forța a sute de cai pu- 
tere la un loc, iar cele 
două funiculare Măneciu 
transportă lemnul pe ca
lea aeriană pînă la ram
pa de încărcare. Aici se 
face o nouă sortare a 
lemnului pentru valorifi
carea lui superioară. Buș-- 
tenii sănătoși și drepți, 
lemnul de celuloză, doage
le pentru butoaie și alte

sortimente sînt mult cău
tate. Brigada complexă se 
străduiește să sporească 
mereu procentajul depă
șirilor la aceste sortimen
te. Străduința ei este în
cununată de succes. Indi
cele de valorificare su
perioară a lemnului osci
lează între 55-60 la sută, 
Repartizat pe sortimente, 
lemnul așteaptă să fie 
transportat spre gara Li- 
vezeni.

Mașina cu numărul 
26 989, condusă de șoferul 
Arghir loan, urcă duduind 
panta. Deodată, de după 
o curbă, apare în față 
rampa de încărcare de la 
Stolojoaia. Poartă nume
le pîrîului din apropiere. 
Mașina trage la rampă, 
este încărcată la repezea
lă și apoi pornește la va
le. Cît e ziua de mare 
mașina nu cunoaște o 

clipă de răgaz Stagnarea 
transportului ar însemna 
doar aglomerarea 
și asta ar îngreuna 
cesul de producție, 
suțamiistul Arghir 
nu se poate împăca 
gîndul ca tocmai el să în
curce socotelile 
rilor. Ajutată de el, mun
cind , cu pricepere și hăr
nicie, brigada complexă de 
la Stolojoaia obține noi 
și frumoase succese în în
deplinirea

rampei 
pro- 

iar 
loan

ca

forestie-

și depășirea 
sarcinilor de plan și va- 

superioară a 
lemnoase exploa-

lorificarea 
masei 
tate.

D. CRIȘAN

înNumele brigăzii complexe „6 August 
acesta zile pe buzele tuturor muncitorilor.

la mina Vulcan. Realizările obținute de 
fie excepționale: galeria pe care o sapă 
piatra dură cu cite 12—13 metri și chiar 
Fotografia noastră înfățișează unul din

August” condus de minerul Vass Martin (al doilea din dreapta cli
șeului; la ieșirea din mină.

de 
să 
în

©

de înaintări rapide este 
tehnicienilor și inginerilor 

minerii brigăzii continuă 
brigada înaintează zilnic 
mai mult 1

schimburile brigăzii „6

Brigada a pășit pc dramei
CCI

După ce am fost primit candidat 
de partid, comuniștii sectorului m-au 
îndemnat să preiau conducerea unei 
brigăzi care obținea rezultate slabe 
în producție și să sprijin pe mun
citorii de aici să se ridice la nivelul 
realizărilor fruntașilor. încă din pri
ma zi de lucru am urmărit felul în 
care membrii brigăzii îșî organizează 
munca, intervenind pe loc acolo un
de am constatat că

După terminarea 
ținut o convorbire 
discuții am aflat că 
mulțumiți de faptul 
un minus de producție echivalent 
cu planul de producție pe cîteva 
luni de zile. Nu credeau că rămî- 
nerea în urmă poate fi recupe
rată.

Le-am arătat ortacilor unele de
ficiențe în organizarea muncii.

— Azi dimineață la 6, cînd am a- 
juns în abataj, eram singur. Toți

de minute întîrziere. Și încă 
pe lingă faptul că^ schimbul 
face la fata locului, am ob- 
că în timpul șutului unii to- 
nu fac tot ce le stă în pu-

îj^fioa/file roșiiLupeni, 1929. Gi- 
teva zile după 
marea grevă de 
ia 6 august a mi
nerilor, reprimată in singe de but- 
ghezo-moțierime. Minerii uciși au 
lost duși la cimitir în căruțe de 
gunoi. In jur au fost postate cor
doane ae jandarmi, cu ordin de a 
trage în cei care ar îndrăzni să 
se apropie de mormintele proas
pete...

...E încă Întuneric, dar zorii sînt 
aproape...

In păduricea din apropierea ci
mitirului se zărește un grup de : 
neri muncitori Printre ei sînt și 
cîțiva care nu arata să aibă mai 
mult de 12—13 ani. Sînt copiii- 
tren, pe care patronii îi folosesc 
în mină la transportul cărbunelui 
din abataje. Pe galeriile înguste, 
ca niște găuri de sobol, prin care 
doar acești copii pot pătrunde, ei 
împing în șir, cu coatele și căi- 
ciiele, mormanele de cărbuni, de 
la unui ia aitui, cu doscuța, o 
scînduncă specială. De aceea mi
nerii le spun copiilor minei, copiii- 
tren. Ei sînt iubiți și îndrăgiți de 
ortacii cei virstnici, dar bătuți și 
batjocoriți de supraveghetori, de 
oamenii patronilor.

Acum, in păduricea de la mar
ginea cimitirului se zăresc și tru
purile slabe aie acestor copii-tren. 
AU fost și ei între mineri în zilele 
grevei, ș1 ei au fost acolo , cînd 
jandarmii beți au tras în munci
tori...

Dar ce, ce se întîmplă ? încotro 
băieți ? Nu intrați în cimitir 1 Dacă 
vă zăresc jandarmii au să vă uci
dă I Insă tinerii, urmați de copiii- 
tren, nu se sperie de baionetele 
ți gloanțele jandarmilor. Ei au o 
misiune de îndeplinit. Unii dintre 
ei sînt ulecițti, nu cunosc frica. 
Să știe stăpînii că minerii nu se 
tem nici acum de ei 1

Tinerii poartă în mină buchete 
mari de garoafe roșii. Și copiii- 
tren au flori în brațe. Ei se stre
coară ca niște șopîtle, ața, ca în 
mină, pe galerii, printre tufe, prin 
șanțuri, spre mormintele proaspete 
ale ortacilor căzuți în luptă.

Doar cîțiva s-au oprit la margi
nea cimitirului. Stau de pază.

Ceilalți s-au apropiat de movili
tele de pămînt galben. Acum toate 
movili (ele au devenit roșii ca sîn- 
geie ortacilor. Peste tot au fost 
imprăștiate garoafele purpurii, su
te. mii de flori purpurii.

leciștii și copiii-tren au pără- 
s.t apoi, sub scutul nopții, pe ne
simțite, cimitirul. Nu i-а simțit nici 
măcar o pasăre.

Dimineața, în zori, jandarmii 
sînt alarmați :

— Cine ? Cine a îndrăznit ?
Florile sînt rupte, azvîrlite, căl

cate în picioare.
Paza se dublează.
Dat și a doua zi, și a treia zi.

erau neajunsuri 
schimbului am 
cu ortacii. Din 

minerii erau ne* 
că brigada avea

în fiecare dimi
neață, în zori, pe 
mormintele eroilor 
grevei de ia Lu-

peni au apărut mereu garoafe ro
ții.

W
...Lupeni 1963... Sintem in preaj

ma aceluiași cimitir, care acum 
aproape 34 de ani era păzit cu a- 
tîta strășnicie.de patrule de jan
darmi. Și azi, ca și atunci, pe mor
mintele eroilor grevei din anul 
1929 apar buchete ■ de garoafe ro
ții. Sînt florile pe care le aduc 
aici in semn de omagiu, fără a fi 
Împiedicați de cineva, pionierii 
școlilor din Lupeni. Aceleași flori 
le găsești și la monumentul înălțat 
■a intrarea in cimitir, pe car's este 
gravat numele minerilor uciși de 
burghezo-moțierime in acea tragi
că zi de august 1929.

Și dacă te vor purta pașii pe ., 
aleile parcului „6 August-1929" 
din Lupeni, să știi că aleile, ron
durile de flori, arbuștii și copacii 
de aici sînt îngrijiți tot de pionieri. 
Iar la placa comemorativă din 
curtea minei Lupeni să nu te mire , 
dacă alături de minerii cu lămpile , 
aprinse in mîini, 
bătoare ale clasei 
afli de gardă un 
cu cravate roții.

In felul acesta copia cinstesc 
eroii clasei muncitoare, pe acei 
care și-au dat viața pentru ferici
rea întregului popor.

IRIMIE STRAUȚ

ban
cei din schimbul trei erau plecați, 
iar cei din schimbul înit'ii, ați venit 
cu 35 
■ceva : 
nu se 
servat 
varăși
tință ca planul de producție să fie 
îndeplinit. Tovarășii Vlad Titu, Ia* 
cob Laurențiu și Vesa Gheorhge se 
cam codesc de la lucru și lasă tre
burile de pe un schimb pe altul. 
Apoi perforarea unei găuri de mină 
se execută cu 5-6 minute mai mult 
decît ar trebui, din cauză că se lu
crează cu sfredere neascuțite.,

Convorbirea am terminat-o cu în
demnul : Fiecare miner va trebui să 
lucreze cu maximum de răspundere, 
să folosească efectiv timpul de lucru 
deoarece numai așa vom 
îndeplinim ritmic planul 
tie.

...Au
căutări : 
practice
de abataj și 
acei tovarăși 
mai slabă i-am luat în schimb cu 
mine și i-am ajutat mai îndeaproa
pe. Ca urmare, muncitorii au în
ceput să lucreze mai.bijie.

NICOLAE LEPĂDATU
agitator — sectorul II al minei

Petrila

urmat zile de 
ex

de

reuși să ne 
de produc-

muncă și 
plicații, demonstrații 
mînuire a ciocanelor 

perforatoarelor. Pe 
care aveau o calificare

(Continuare in pag. 3-a)
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în rîndurile 
celor mai bunir»

Г
»

in zilele de săr- 
muncitoare ai să 
băiat ți o fetiță

У> ț

Muncitoarea Curican Ana lucrea
ză la magazia de scule a depozitului 
de lemne Petrila. Ea este una din 
cele mai conștiincioase muncitoa
re ale depozitului. întotdeauna pun
ctuală la servici și printre primii 
cînd se organizează vreo acțiune 
de muncă patriotică, muncitoarea 

• Curican Ana și-a cîștigat aprecie
rea colectivului din care face par
te și a colocatarilor săi, care au 
ales-o deputată în Sfatul Popular 
al orașului Petrila.

La recenta adunare generală a 
organizației de bază P.M.R. din ca
drul’ depozitului de lemne Petrila a 
fost discutată cererea de primire 
în rîndurile partidului a tovarășei 
Curican • Ana, care atît în timpul 
candidaturii cît și mai înainte a 
dovedit că merită să stea în rîn
durile Celor mai buni — a membri
lor. de partid. Adunarea generală a 
primit-o în unanimitate în rînduri
le membrilor de partid.

str%25c4%2583%25c8%2599nicie.de
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SĂ ГИ DEMN DE 6ЕЮДТІД Z5LEEOD NOASTDE!
Tinerilor muncitori — 

o educafie multilaterală
In lectorul Vil — investiții al 

minei Lupeni lucrează peste o sută 
de tineri, toți uiemlști. Educarea 
tinerilor spre a deveni muncitori 
conștienți de răspunderile ce le 
revin la locurile de munci, oameni 
cu o ținut! morali Înaintat!, cu un 
orizont cultura] cit mal larg, preo

cupi in mod deosebit organizația 
U.T.M.

Una din mijloacele principale pe 
care le folosește organizația noas- 
trl pentru educarea tineretului, ne 
spunea tov. Turco Ar an, secretarul 
organizației U.T.M., Unt adunările 
generale U.T. M. pe teme care au 
devenit adevărate scoli de educație 
comunist! a tineretului.

lnlr-o recenta adunare generali 
utemlștii din sector au purtat dis
cuții despre sarcinile ce le revin 

ia locul de munci, in legături cu 
păstrarea ordine!, Îngrijirea utila* 
jelor, Îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. In adunare au avut loc dis
cuții aprinse. Au fost evidențlați 

tineri cu o atitudine Înaintată in pro
cesul de producție, au lost criticați cei 
cu o comportare incorectă ea de pildă 

tinerii Gros Cornel, Foray Ambro
zie. Tot in adunare, ti nărui miner 
țel de brlgadtt Cherebeț Ovidlu a 
chemat la întrecere o altă brigadă 
de mineri cu obiectivul de a în
treține în cea mai perfectă ordine 
locul de muncă ți a executa numai 

lucrări de bună calitate. O altl a- 
dunăre generală a avut ca temă: 
„Patriotismul socialist" care l-a aju

tat pe utemiști să înțeleagă că a îi 
un adevărat patriot înseamnă să-ți 
consacri toate forțele pentru a-ți 
face patria mereu mal frumoasa și 
mai bogată.

Aceste adunări prin tematica lor 
variată și instructivă, în urma unei 
bune pregătiri, și-au atins in bună 
măsură scopul, contribuind la dez
voltarea dragostei tinerilor față de 
munci. Ca dovadă, tineretul secto
rului are merite deosebite în suc
cesele sectorului. Cu muiți tineri, 

cum sint Cherebeț Ovidiu, Popescu 
Sebastian, Giurgiu Vasile, Cristian 
Mihalache, Pavel Ștefan se mîndreș-
te Întreg colectivul sectorului. Ti
nerii din sector sînt muncitori har
nici, disciplinați.

Adunările generale U.T.M. servesc 
ca mijloc de educație nu numai în 
vederea antrenării tineretului la o

munci rodnici In producție ci și 
pentru dezvoltarea la tineri a Înal
telor trăsături ale omului de tip nou. 
Intr-o recent! adunare * fost pre
zentat un referat „Cum ne compor
tam In societate". „Despre prietenie, 
dragoste șl clsltorte", pregătit de 
utemlstii Hai Ioan șl Turcu Arion, 
secretarul U.T.M. Adunarea a prile
juit discuții aprinse in legaturi cu 
felul cum se comporta tinerii din 
sector dupi orele de munci. Plină 
de Învățăminte a fost mai ales cu- 
vlntui comunistului Vereș Ștefan, se
cretarul organizației de partid. Co
munistul a enumerat exemple de ti
neri caro au o comportare decentă, 
demni de un tfnir de tip nou. El a 
ridicat totodată șl altfel de exemple, 
arltlnd ci printre tinerii din sector 
mai sini unii, ca de pildă, Gros Cor
nel, Vejdel Gheorghe care nu au o 
comportare demni, civilizați in so
cietate. ișl irosesc timpul fără folos, 
umblă beți pe stradă, au o compor
tare Indecentă. Sau cum s-ar putea ca
lifica fapta tînărului Bușu Alexandru, 
care a avut o comportate nedemnă 
față de familie. Și aceasta nu numai 
în prima, ci și în a doua căsnicie.

Asemenea probleme se discută în 
adunările generale ale Organizației 
U.T.M. Pentru educarea tineretului 
organizația U.T.M. dispune și de alte 
forme. In fața tinerilor se țin cu re
gularitate conferințe educative. Bi
roul U.T.M. a inițiat, de pildă, „O 
călătorie pe harta patriei". Cu acest 
prilej un tînăr inginer a făcut » 
expunere în legătură cu bogățiile și 
Irumusețille patriei și dezvoltarea el 
economică. De asemenea, in sector 
funcționează o brigadă artistică de 
agitație, tinerii participă la joile ti- 
noroiului.

Rezultatele muncii educative des
fășurate de organizația U.T.M. din 
sectorul VII — Lupeni sînt bune. 
Rămîne înSi ca organizația U.T.M. 
să se ocup* $1 de educarea estetică 
a tinerilor, de dezvoltarea pasiunii 
lor față de activitatea artistici, ci
tirea literaturii, etc., lucru ce a fost 
neglijat pînă în prezent. Imprimînd 
acțiunilor educative un caracter tot 
mal variat șl multilateral, organiza
ția U.T.M. va obține noi succese în 
îormarea și dezvoltarea Conștiinței 
socialiste a tinerilor.
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Conferințe 
educative

indicația Comitetului orășe-La 
nesc 
tea organizațiilor U.T.M, țin cu * 
regularitate diferite conferințe e- j 
ducat fee Înainte de începerea a- 
dunărilor generale. Astiei, în ulti
ma perioadă în organizațiile U.T.M. 
din secțiile spălătorie și electrica 
ale preparației Petrila, precum și 
cele de la fi,M.S. Lonea s-au tă
cut expuneri pe temele: „Carac
terul moral al omului de tip nou”, 
„Ce a dat regimul democrat-popu
lar tineretului'1 etc.

La Lupeni, in 
U.T.M. de ia O.C.L. 
dus!riale, cartier 11, 
construcții, sectoarele VII șl LX 
s-au ținut in iața tinerilor expu
neri despre : „Morala comunistă, 
morală de tip nou”, „Cum ne com
portăm în procesul de producție 
și în societate’' etc. Asemenea ex
puneri s-au mai ținut și in alte 

ț organizații U.T.M. din Valea Jiti- 
♦ Iui.
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UiTiM. Petroșani, majorita- «

organizațiile 
Produse Iii- 
șantierui de
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Să creștem oameni folositori societății
A intrat în tradi

ția organizațiilor 
U.T.M. din Valea 
Jiului ca la adu
nările generale st. 
invite vechi mem
bri de partid, muncitori evidențiați 
în procesul de producție care să 
vorbească tinerilor despre modul 
în care trebuie să trăiască șl să 
muncească, despre necesitatea însu
șirii învățăturii marxist-lenlnlste. 
ridicarea nivelului politic, ideolo
gic și cultural. Numeroase Ihtllnlri 
de acest fel au fost organizate la 
Petrila cu participarea unor frun
tași In muncă și activiști de partid 
ca tovarășii Mihai Ștefan, Firoiu 
loan, la Lupeni cu tov. Dan Vaier 
Ana Ferdinand, Nicorici Nicolae, iu 
Aninoasa cu tov, Ledrer Iosif, Pop 
loan 39, la U.R.U.M.P. cu tov. Voi
nici Ștefan, Măgureanu loan, Kris- 
talvi Ludovic și alții. Acestea sînt 
ddar cîteva exemple care arată 
preocuparea organizațiilor U.T.M. 
munca de educare comunistă a 
neretului. Se poate aprecia că 
crescut nivelul de conștiință al

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

neretului, lucru 
se reflectă 
participarea sa 
mal larga la
deplinirea sarcini
lor de plan. Tine- 

mai multă dragoste

ce
în

tot
în-

în 
ti- 
a 

li«..a.»'*

Tlttărul Ridzi Carol se bucură de stima și aprecierea colegilor săi 
de muncă. In sectorul electromecanic al minei Lonea depune multă 
străduință pentru realizarea sarcinilor de producție. Motoarele elec
trice bobinate de el sînt întotdeauna de calitate. Pentru meritele lui, 
în producție, pentru comportarea sa exemplară în orele de serviciu 
și în timpul liber, comuniștii sectorului l-au 
rîndurile membrilor de partid.

IN CLIȘEU I Tînărul Ridzi Carol bobinînd

priftiit luna trecută în

un motor electric.

rll răspund cu 
la chemările organizației, au o com
portare demnă 
lele.

Merită a fi 
deosebit tineri 
Popa Eugen de la mina Lupeni, 
Stancu Ioan de la preparația Lu
peni, Berea Nicolae, Erie Stelian de 
lâ termocentrala Paroșeni, Pișcorea- 
nu Pavel de pe șantierul de cons
trucții Lupeni, Maxim Dumitru, Ble- 
dea Vasile de Ia mina Aninoasa, 
Ambruș Martin, f-lorea Ioan de Ja 
U.R.U.M.P. și mulți alții care în 
procesul de producție fac cinste 
colectivelor în care muncesc, ma
nifestă preocupare permanentă pen
tru ridicarea nivelului politic și 
cultural. Constituind totodată exem
ple demne de urmat și în privința 
Comportării în societate,

Stnt unele organizații U.T.M. ca 
cele de la I.C.M.M. Vulcan, sec
torul II de la mina Petrilâ, prepa- . 
rația Petrila, l.L.L. Petrila, care nu * 
manifestă grija permanentă față de 
felul în care tinerii se achită de 
sarcinile ce le revin in producție 
Și Cum se comportă în afară ore
lor de lucru. Nu întîmplător tînă
rul Corian M. de la mina Aninoa
sa absentează nemotivat de la ser
viciu, are o atitudine necorespun
zătoare față de vîrstnici. In aceas
tă situație nral sînt și tinerii Pă- 
trut M, 
Căldărar V. 
lip I, de la 
iu Grigore, 
lean. Magda 
la U.R.U.M.P. și alții, care nu res
pectă pe vîrstnici, nu 
fectiv orele de lucru.

Organizațiile U.T.M. 
de a se preocupa în 
de Îmbunătățirea muncii, de educa
rea comunistă și patriotică a tine
retului prin toate formele. Orga
nizațiile U.T.M, trebuie să dove
dească grijă deosebită față de pre
ocupările și aspirațiile fiecărui tî
năr, să se preocupe Îndeaproape 
de pregătirea tinerilor pentru ca 
aceștia să devină oameni folositori 
societății.

în viața de

evidențiați
ea Moriu

toate zi-

în mod 
Dumitru,

de la I.C.M.M. Vulcan 
de la l.L.L. Petrila, Fi- 
preparSția Petrila, Clo- 

Knat Andrei, Fabian 
loan, Goițc Lădisiău de

folosesc e-

au datoria 
permanență

BE CE ATÎTA ÎNGĂDUINȚA?
In rîndurile de față vrem să vor

bim despre doi utemiști cărora la 
fel ca tuturor tinerilor din patria 
noastră, pofțile Spre realizarea u- 
not dorințe le 
sînt larg deschise. 
Tinerilor noștri 
li-s dragi oamenii 
în mijlocul căro
ra trăiesc, le as
cultă sfaturile pli
ne de învățăminte. 
Bin păcate mai 
sint încă unii ti
neri, ce-i drept 
puțini la număr 
care nu depun nici 
Ub efort pentiu 
a Se debarasa de 
anumite moravuti 
perimate.

Unul dintre a- 
ceștia este și tînă
rul lonescu Cons
tantin de la De
poul C.F.R. Petroșani. Colectivul de
poului i-a acordat încrederea și l-a 

otnăf’dăt să urmeze școala me
die serală, l-a ajutat să devină un 
meseriaș cu o bună pregătire pro
fesională.

Cum a răspuns acestui încrederi 
ttnărui loneseuî După cum faptele

arată el a înșelat încrederea colec
tivului. Oamenii aceștia minunați în 
mijlocul cărora lucrează l-au sfă
tuit de nenumărate ori cum să se

comporte. Au stat cu el de vorbă 
nu odată și tov. Marcu loan, secre
tarul comitetului de partid, Zeicu 
Gheorghe, Deatcu Dumitru, Martin 
Elemer și alți comuniști din uni
tate. De asemenea, nu odată pentru 
ținuta și comportarea sa nedemnă 
a fost pus în discuția utemiștilor

din depou. Pînă acum însă, ionescu 
a refuzat să le urmeze sfatul. Um
blă cu părul lung, cu o chică pînă 
pe umeri, cu o mustață ce-i ajunge 
să-l acopere o parte din maxilare. 
In producție, de asemenea, nu se 
străduiește să-și îndeplinească sar
cinile ce-i revin. Nu dă dovadă nici 
de respect față de muncitorii mai 
vîrstnici, față de cei de la cate a 
Învățat frumoasele taine ale mese
riei. In ziua de 2 iulie a.c. și-a jig
nit colegii de muncă care i-au atras 
în mod tovărășesc atenția asupra 
unor lipsuri ale sale. Trebuie să-i 
dea de gîndlt faptul Că în acea zi 
întreg colectivul a luat atitudine 
hotărîtă față de lipsurile sale și 
l-a trimis acasă de la serviciu. Co
lectivul a hotărît că dacă nu se va 
îndrepta îl va elimina din rîndurile 
muncitorilor depoului. Același lu
cru l-au spus și colegii săi de clasă 
și cadrele didactice ale școlii.

Cu toții își pun întrebarea. De 
ce atîta îngăduință față de Ionescu 
Constantin ? Și • pe bună dreptate. 
A sosit timpul ca după atîta mun
că de lămurire rămasă fără rezul
tat să fie luate măsurile Cuvenite. 
Și credem că acum se vot lua.

Й
Ne oprim asupra încă unui caz. 

Tînărul ia cauză este utemistul Pop

Ioan de la Uzina de reparat utilaj 
minier Petroșani.

— Hai, tovarășe Pop, să stăm de 
vorbă I Iți mai aduci aminte de una 
din serile trecute cînd ai fost la 
restaurantul „Minerul"? Ai văzut 
cum dansau tinerii care știai 
cum să se comporte în societate ? 
Poate și tu ști să dansezi la fel ca 
ei dar... tu ai dansat într-un stil 
care nu făcea cinste unui utemist. 
Te-ai aplecat în toate părțile Ca 
un om „fără oase', făceai fel și 
fel de figuri retrograde care au fost 
dezaprobate de toți cei prezenți în 
aceea seară la restaurantul „Mine
rul". Ai fost de
zaprobat însuși de 
muncitorii uzinei 
în mijlocul cărora 
muncești și care 
nu odată ți-au 
întins o mînă de 
ajutor, ți-au dat 
un sfat tovărășesc 
să te îndrepți, Iar 
tu nu i-ai luat in 
considerare pri- 
vindu-i de la 
„înălțime".

Dar tinerii din 
jurul tău nu pot 
fi de acord cu ți
nuta ta, cu panta
lonii țintuiți, cu 
dansurile tale tu 
genunchi și pe 
spate, cu apucătu

rile nesănătoase de care dai dove
di in localurile publice, la joile de 
tineret. De aceea, ei l-au chemat pe 
tatii tău la uzină, i-au arătat Com
portarea ta. Tinerii uzinei au fost 
Întotdeauna dornici si te ajute, dar 
ei, utemiștii vor ști șl să-ți Ceată 
socoteala. Viitorul te cheamă pe 
marile lui artere, insă dacă-1 pri
vești cu atîta superficialitate nu 
vei reuși niciodată să cunoști ade
vărata bucurie că al pus și tu o 
cărămidă la conturarea frumuseții 
lui.

S. ZAHARIA
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Din carnetul corespondentului

Solok Paul, c șeful sec- 
dln Livezeni. Meseriașii 
îi conduce sînt oameni 

pricepuți. Să vizităm a-

FĂURITORII
Maistrul

Hei binale, 
pe care ei 
harnici și
telierul, Să începem cu prima fa
ză de lucru, La început, materialul 
lemnos este introdus în uecătorie. 
De aici drumul duce în sale mași
nilor unde se prelucrează materia
lul după nevoie. La urmă vine sa
la manuală. Aici se finisează lu
crările efectuate.

Aici lucrează $î brigăzile tine
rilor binaliști șandru Ovidu, Cos- 
tescu Napoleon și Udroiu Constan
tin care își depășesc norma cu 
3-10 la sută. In atelierul de mon
taj e mai greu. Acolo al do furcă 
cu proiectul beneficiarilor.
n-ai executat binalele 
beneficiarul iți refuză

DE BINALE
spune tlnărul comunist Burclu Con
stantin, fruntaș în producție.

Cînd însă în brigadă există oa
meni ca Radu Volcu, Brlnză Mihai, 
Dafinolu Nicolae, Buzatu Gheorghe 
si un maistru ca Solok Paul secția 
e scutită de asemenea neplăceri. 
Binalele executate sînt de bună ca
litate și mult apreciate de benefi
ciari. De la data cînd a luat ființă 
secție nu au fost nici refuzuri nici 
reclamățiL

— Mline pleacă un nou transport de 
binale spre șantierul 7 construcții 
Lupenl și spre șantierul 10 construc
ții Vulcan “ realizate înainte de 
termen — ne informează șeful sec
ției. In lunile cere au trecut din 
acest an, secția 
comenzi și unor
ne.

Potrivit obiceiului, și la sfitși- 
lul lunii trecute, colectivul depo
zitului de lemne de la Petrila a 
ținut consfătuirea de producție. 
Aici, muncitorii au aflat cu satis
facție că prin hărnicia colectivă 
au fost descărcate și stivuite în 
luna iunie 500 de vagoane cu lem
ne și alte materiale fără ca vreun 
vagon să fi intrat în locație. In 
fruntea întrecerii s-au situat bri
găzile de descărcători conduse de

■4-

a livrat asemenea 
șantiere din regiu-Dacă 

după deviz, 
produsele — 
—----©

Brigada a pășit pe drum) cel bun
C. 1OAN

Prilej de noi 
anga jamente
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DUPĂ 35

întrece-

tovara- 
fața în- 5

pe care le avem pentru 
mai mult —

Știți bine
le-am spus 
că brigada 

în întrecere cu cele con-

După ce a trecut o săptămină 
de la convorbirea avută, mi-am a- 
dunat din nou ortacii spre a face 
bilanțul primelor succese. Aveam 
extrase 2(3 tone de cărbune peste 
plan.

— Trebuie să căutăm în continuare 
rezervele 
a realiza
ortacilor, 

noastră e
duse de Flangan Aurel și Michiev 
Gheorghe. Sini două brigăzi puter
nice și nu trebuie să ne lăsăm. In 
cadrul întrecerii trebuie să existe 
disciplină liber consimțită. Ce pă
rere aveți de vagonetarul Bîrjae 
Augustin care a umbrit realizările 
noastre prin faptul că a făcut o 
nemotivată ? Din brigadă a lipsit 
un om și lucrul 
El a pierdut din 
puncte prețioase 
rii socialiste..

— Așa e — răspunse supărat șe-
-=©e»_ _____

în Edhura politică a apărut:

atît. Militez petltru a suda 
între oameni, pentru a 
colectiv cit mai închegat, 
muncii de lămurire și a

I
c

țescu Nicolae, Toth Martiri și al
tele care n-au precupețit nici un 
efort
carea Іа timp a vagoanelor intra
te în depozit.

Succesele anterioare au consti
tuit pentru brigăzile de încărcători 
un stimulent de a-și spori angaja
mentele. Chemînd ia întrecere bri
gada lui Tamaș Eugen, brigada de 
descărcători condusă de Koch lu- 
liu și-a luat angajamentul sa ob
țină o depășire de plan de 30 la 
sută, să muncească în așa fel ca 
nici un var t n să nu intre în loca
ție. Angajamente similare și-a luat 
și brigada condusă (ie Ivanov To
ma. La rindul lor, brigăzile ce asi
gură 
ne le 
Dilja 
cinai
ca in subteran să nu lie frînată 
din lipsă de material lemnos.-

IOAN CIUR 
corespondent

materialul lemnos pentru mi- 
Petrila, Lonea, Aninoasa șl 
și-au fixat ca obiectiv prin
să lucreze in așa fel ca mun-

а mers mai greu, 
salariu Iar noi toți 
în cadrul întrece-

pentru 
primei 

care 
lui și

ful de schimb Cazacu Vasile. To
varășul Ei rjac uită că disciplina 
este un factor hotărltor în 
re

In urma acestei discuții 
șui Bîrjae s-a angajat în
tregii brigăzi să nu mai păteze cin
stea colectivului, Bă lucreze cu mai 
mult elan și să contribuie cu tot 
ce-i stă în putință la îndeplinirea 
ritmică a planului.

Ca agitator nu m-am mărginit 
numai la 
legătura 
avea un 
In urma
convorbirilor avute, oamenii au în
ceput să acorde o atenție mai mare 
îndeplinirii sarcinilor.

După o lună de muncă alături 
de noii mei ortaci din abatajul ca
meră ПГ. 3 de pe stratul 5 din sec
torul II al mihei Petrila, am orga
nizat din tiou o convorbire cu mem
brii brigăzii. De data aceasta le-am 
arătat că datorită creșterii produc
tivității muncii, minerii din brigadă 
au cîștlgat 104 lei pe post, cu 32 
lei mai mult decît în lunile prece- 

' dente. Și acest lucru find do mi
rare. Membrii brigăzii Cirnaru Con
stantin, Dulhac Nicola, Pandia 
loan, Struană Constantin. Tobă Du
mitru, Posta Gostache, Velicl Va
sile și alții au muncit cu entuziasm 
pentru orgnizarea muncii, pentru 
a ridica brigada la nivelul celor 
evidențiate. Dacă înainte de a pre
lua conducerea acestei brigăzi se 
realiza o 
2-3 tone 
dementul 
sută. Rod
muncii sini cele aproape 600 
Cărbune date anul acesta 
plan, cu 450 tone mal mult 
angajamentul de Întrecere pe

Sintem hotărîți să dezvoltăm a- 
ceste succese, pentru că oamenii 
din brigadă au acum încredere in 
forțele 10r șl luptă pentru Un loc, 
de frunte în întrecerea cu celelal
te abataje din sector.
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Șeful de brigadă este ingindurat. 
La fel sînt și ortacii săi. Și cum 
n-ar fi, cind azi e ultima zi de 
șut a lui Feher-baci al lor, așa cum 

l-au numit pe șeful de brigadă. 
Doar de la el au prins tainele mi
neritului toți membrii brigăzii. ȘI 
nu numai ei, ci mulți alți tineri 
veniți aici din îndemnul partidului 
să dea patriei cărbune. Brigada a 
fost o adevărată școală. Comunis
tul Feher le-a explicat ce rol im
portant are sporirea randamentului 
și îmbunătățirea calității cărbunelui 
în reducerea prețului de cost, în 
creșterea veniturilor muncitorilor 

inginerilor, tehnicienilor și funcțio
narilor. Și cite lucruri frumoase 
le-a mai spus,.. Le-a vorbit cu în
suflețire de obiectivul măreț al de- 
savîrșirli construcției socialiste în 
tara noastră, sub conducerea încer
cată a partidului. Și așa l-a pre
gătit pe cei mai buni din brigadă 
să intre în rîndurile partidului. Me- 
rincescu Marin, Boca Zoltan, Mich- 
nik Augustin, Bagy losif sînt doar 
ciiiva dintre aceștia.

...Erau 8 frați acasă, iar cîștigul 
tatălui lor nu ajungea nicicum, 
oriei t se străduia mama să-l „îm
partă". N-ajungea nici pentru sa
turarea gurilor flămînde, dar mi-te 
pentru îmbrăcăminte. Feher Vasile, 
cînd a început să priceapă toate 
acestea încă nit împlinise 15 ani. 
Intr-o dimineață, după plecarea ta
tălui la șut, se îmbrăcă în grabă 
Si fără să răspundă la întrebarea 
mută a mamei sale se duse întins la 
mină.

V. I. LENIN 
opere complete, voi. 17 
688 pag. 12 lei

Volumul 17 al Operelor complete 
cuprinde lucrările scrise de V. I. 
Lenin în perioada martie 1908-lunie 
1009.

in această perioadă Lenin a dus 
o luptă susținută pentru menține
rea și întărirea partidului, 
generalizarea învățămintelor 
revoluții ruse. Problemele 
stăteau in centrul atenției
pe care le tratează în lucrările cu
prinse în volumul de față sînt: 
problema agrară, problema rapor
tului de forțe dintre clase, sarcinile 
șl politica partidului în noile con
diții, combaterea oportunismului și 
revizionismului în cadrul partidului 
și pe arena internațională. V. 1. Le
nin fundamentează în aceste lucrări 
poziția bolșevicilor în problemele 
mișcării de eliberare națională din 
țările coloniale și dependente, ale 
luptei împotriva militarismului și 
pericolului unui război imperialist.

-=©=_

Brichete peste plan
Colectivul sectorului prelucrare 

de la preparația din Petrila condus 
de tlnărul Inginer Tudor Mihai a 
obținut succese frumoase în între
cerea socialistă.

In cele fl luni scurse din acest an, 
sectorul prelucrare a dat peste sarci
nile de plan aproape 4 900 tone de 
brichete. In luna iunie, colectivul 
acestui sector a dat peste sarcinile 
de plan 2 500 tone de brichete, ier 
calitatea a fost îmbunătățită cu 4 
puncte. Consumul specific de ener
gie a fost redus cu 0,50 KWh pe 
tona de brichete, iar consumul de 
Aburi cu 0,8 la sută.

Un aport însemnat la realizarea 
Acestor succese au adus schim
burile conduse de Maier Iosif, So- 
faivi Ludovic, Toth Ioan, precum 
și echipele de întreținere conduse 
de Sedlacsec Eugen, LOrincz Hen- 
driq Boțan Elisei, Perdi Ștefan și 
Alții.

1OAN BERCEA 
corespondent

ptoductivitate scăzută, de 
pe post, în prezent ran- 
a crescut cu peste 50 la 
al creșterii productivității 

tone 
peste 
decît 
1963.

I

La serviciul mecanic șef al Viscozei Lupeni se execută proiectul unor 
burlane de descărcare a buncărului, de la casa cazanelor.

Burlanele, care deocamdată sînt abia schițate pe hîrtia de calc, vor 
contribui la reducerea efortului lizic al muncitorilor de la casa ca
zanelor.

IN CL1$EU : Tehnicienii TioC loan și Wandraș Eduard lucrînd la 
terminarea proiectului burlanelor respective.

Metamorfoza deșeului

Motlvele de lngrijo- 
întemeiate, deoarece 
luna iunie deșeurlle 
întrecut cu 1 170 kg.

matase
Deși la IJ.S. — Viscoza Lu- 

peni s-au făcut pași însemnați 
in direcția reducerii deșeurilor 
provenite de la bobinele rebuta- 
te fie de către centratori, filatori, 
de muncitoarele din răsucit sau 
de cele din depănat, situația ac
tuală continuă să îngrijoreze co
lectivul de conducere al secțiilor 
respective.
rare sini 
chiar și in 
produse au
cantitatea admisă 1 Fără îndoială 
că acest fapt este o notă slabă 
la adresa Întregului colectiv al 
Viscozei șl in special Ia adresa 
secțiilor care se iac vinovate. 
De aceea s-au luat o serie de mă
suri care să ducă la reducerea 
procentului de deșeuri sub norma 
admisă.

in secția chimică de unde În
cepe procesul tehnologic al li
relor de mătase, comuniștii au 
propus studierea unui nou obiec
tiv al întrecerii prin care să se 
urmărească respectarea parame
trilor; fn secția filatură lăcătușii

de întreținere au trecut la revizui
rea cu mai multă exigență a ma
șinilor de filat șl, acolo unde se 
simte nevoia, la Înlocuirea pompe- 
telor și a filierelor necorespun
zătoare. La fel, șl In secțiile ră
sucit și depănat se înlocuiesc pie
sele care duc la producerea de 
fire defecte. Pe lingă aceste mă
suri tehnice, se duce o intensă 
activitate pentru aplicarea iniția
tivei „La 2 000 bobine produse 
nici un rebut".

Inginerul comunist Boreal Er
nest, șeful secției a Ш-a s-a gln- 
dlt să facă ceva ca să se recupere
ze o parte din deșeurile care În
carcă prețui de cost al firelor de 
mătase. După un studiu de citeva 
Zile a găsit soluția: Din firele 
scămoșate — deșeu rezultat de 
la mașinile de răsucit — va fi 
produsă sfoară vandabilă, de di
ferite grosimi. Inginerul s-a con
sultat cu inovatorul Țura Carol, 
și cu priceputul lăcătuș Greff 
Carol Și împreună au stabilit ca 
mașina Flyer, care aștepta să fie 
casată, să fie repusă in funcție

«
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•
a doua —• și mai bune. Mostrele { 
de sfoară, produse din fire scă- * 
moșate declarate deșeu stau pe • 
biroul inginerului inovator ca o • 

. nouă mărturie că atunci cint e- * 
xistă interes se pot face multe. • 
Pînă și o bună parte din deșeuri • 
se pot transforma in... produse. • 

„Metamorfoza" firelor scămoșa- J 
te aduce Viscozei Lupenl un be- • 
neficiu lunar de peste 32 000 iei • 
iar celor trei — inginerului ino- * 
vator, maistrului și lăcătușului — J 
o mare satisfacție: că au găsit * 
o cale de a recupera o parte din • 
pierderile ce se produceau de pe • 
urma deșeurilor provenite din £ 
secția а III-a •

MARGARETA MICA •

și supusă unor modificări spre 
fi adaptată scopului urmărit.

Modificările necesare au fost 
iăcute intr-un timp record. Echi
pa lăcătușului Greii Carol a mun
cit cu hărnicie, iar inginerul și 
maistrul s-au Interesat îndeaproa
pe de mersul lucrărilor. Prima 
Încercare de a produce sfoară 
din deșeu a dat rezultate bune,

«
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BE ANI...
— Ești prea slăbuț ii zise ins

pectorul minei cind 11 văzu, dar 
ii angajă.

„Două salarii fac mai multe de 
cil unul singur" își zicea ciad for
țele amenințau so-1 părăsească, Și 
acest gînd parcă îi dădea puteri 
să reziste.

Pe vremea „uceniciei" sale nici 
nu se pomenea de școli de califi
care pentru mineri, de mecaniza
rea muncilor grele și de protec
ție a muncii. Cit despre condiții 
de viață... Locuiau 10 persoane in- 
tDo cameră (și cîți erau in situa
ția lor I). Bătrînul miner Feher, 
tatăl lui, a fost concediat. A ră
mas el, Vasile, cu o brumă de cîș- 
tig. Muncea ca miner dar șl după 
10 ani de muncă primea tot salariu 
de vagonetar.

„Partidului îi datorez adevă
rata mea viață de om" — le spu
nea adesea, ortacilor săi, poves
tind ce a Însemnat pentru el 23 
August 1944. Și cînd spunea aceste 
cuvinte ochii îi sclipeau de o lumi
nă vie, ce tălmăcea o negrăită, dar 
profundă recunoștință față de 
partid.

După 35 ani de muncă în adln- 
curl, minerului Feher Vasile Ii vi
ne greu să se despartă de mină și 
de ortacii săi cei dragi, deși îl 
așteaptă o băttînețe lipsită de 
griji, cu o pensie de 1 200 lei și o 
casă frumoasă cum n-ar fi îndrăz
nit să viseze în trecut. El nu va 
mai cobori în adîncUri, dat va con
tinua sa muncească ca deputat în 
Sfatul popular regional, pentru ca 
Lupeniul, întreaga Vale a Jiului * 
devină a Vale înfloritoare, vale a 
bucuriei.

M. LUPENEANU

PK06MM DE MBN
5 iulie

PROGRAMUL 1. 7,10 Pagini or
chestrale din operete, 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,06 Muzică ușoa
ra, 9,G0 Fragmente din opera „Cei 
trei grăsuni" de Vladimir Rubin, 
9,30 Muzică populară, 10,00 „Schiță 
rustică’, 10,30 Muzică de estradă, 
11,05 Trei sonete de Pascal Bentoiu, 
pe versuri de Mihail Eminescu, 
12,00 Din muzica popoarelor, 12,30 
Formații de muzică ușoară, 14,00 
Concert de prinz, 15,00 Cîntă Vla
dimir Trosin, 15,46 Melodii popu
lare din Oltenia, 16,15 Vorbește 
Moscova!, 17,30 In slujba patriei. 
18,40 Cintâ orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii de stat din 
Arad, 19,45 Muzică ușoară de Flo
rentin Delmar, 20,15 Ansambluri 
corale bărbătești, 20,40 Cîntece de 
dragoste și jocuri populare, 21,40 
Cîntă baritonul Petre Ștefănescu- 
Goar.gâ, 22,25 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 10,10 Muzică 
populară interpretata de Rodica 
Bujor și Constantin Bordeanu, 11,00 
Muzică din operete, 11,30 Muzică 
distractivă, 12,50 Melodii populare 
din diferite regiuni ale țării, 14,10 
Poemul simfonic „Toma Alimoș" de 
Dan ConBiantinescu, 14,35 „Marea" 
— program de muzică ușoară, 15,25 
Concert din muzica de operetă, 16,30 
Soliști și orchestre de muzică popu
lară, 18,35 In ajutorul corurilor de 
amatori, 19,00 Noi înregistrări de 
muzică populară realizate în stu
diourile noastre, 19,30 Teatru ia 
microfon: „Bătbierul din Sevilla", 
adaptare radiofonică după comedia 
lui Beaumarchais, 21,15 Muzică de 
balet, 22,35 Seară de muzică de 
cameră.

-Ѳ----

CINEMATOGRAFE-
5 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Drumul spre chei; AI. Satua. A 
fost prietenul meu; PETRILA: 713 
cere aterizarea ; VULCAN ; Vioiu
lui sudului I UR1CAN1 : Teroare în 
munți. (Responsabilii cinematogra
felor Lonea, Livezeni, AninoSM, 
Paroșeni, Lupeni și Bărbâteni n-au 
trimis programarea filmelor pe luna 
iulie).

i
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Operațiunile militare din Irak
(PARIS В (Agerpres).

1 In legătură cu operațiunile mi
litare pe care guvernul irakian le 
desfășoară împotriva partizanilor 
kurzi, reprezentanța mișcării kurde 
la Paris a dat publicității Ia 3 iulie 
un comunicat al cartierului gene
ral al forțelor patriotice kurde.

După cum relatează agenția Fran
ce Presse, în comunicat se sublinia
ză că în ultimul timp forțele kurde 
au doborît, în regiunea Bamerni 
(Mosul), trei avioane aparținînd 
forțelor armate irakiene și un avion 
sirian. Alte trei avioane au fost do- 
borîte în apropiere de Khanakin, 
iar unul în

Bazyan.
Totodată, în 

că în ultimele 
desfășurat lupte grele în regiunile 
Kirkuk, Soleimania, Salah El Din, 
Zacho și Spilk. In cursul aeestor

mașini blindate, 164 
9 mortiere, 1 000 de 
pistoale automate.
arată în continuare

J Rezoluția
S Sindicatului național
I al minerilor britanici > i z
<

Concluziile unui subcomitet al 0. N. U 
In legătură cu situația din Aden

regiunea Derbenxi-

comunicat se arată 
două săptămîni s-au

operațiuni trupele guvernamentale 
au suferit mari pierderi care se ci
frează la 1 340 răniți și 720 pri
zonieri; au fost, de asemenea cap
turate 20 de 
de mitraliere, 
arme și 80 de

Comunicatul
că în cursul bombardamentelor e- 
fectuate de forțele aeriene guver
namentale în regiunile Gali-Ali-Bak, 
Harire, Shaikhan, Zawite, Manguez 
și Biara au fost distruse 167 de 
localități. Pierderile cauzate popu
lației civile se ridică la 634 morți 
1 309 răniți, dintre care 137 de copii 
sub trei ani.

După cum menționează agenția 
France Presse, pentru prima oară 
într-un comunicat oficial se men
ționează prezența trupelor siriene 
în acțiunile militare desfășurate de 
guvernul irakian împotriva mino
rității kurde.

o----------

Impresii ale unor studenți americani 
care vizitează Cuba

LONDRA 3 (Agerpres).
Sindicatul national al minerilor 

britanici a adoptat în cadrul Con
ferinței sale anuale Ia Bournemouth 
p rezoluție în care se cere spori
rea considerabilă a pensiilor pen
tru mineri. Un delegat la confe
rință a declarat că numeroși mi
neri, care au lucrat întreaga via
tă în mine, primesc o pensie cu 
care pot cumpăra numai 12—13 ți
gări pe zi.

Referindu-se la problemele pro
iecției muncii în mine, secretarul 
general al Sindicatului minerilor, 
W. Payuter, a declarat că în anul 
1962, din cauza accidentelor în 
muncă s-a înregistrat zilnic cîte 
un caz mortal. El a spus că aceas
ta constituie un act de acuzare la 
adresa organizării protecției mun
cii in industria minieră.

'■__________
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NEW YORK 3 (Agerpres).
La 3 iulie, subcomitetul desem

nat de Comitetul O.N.U. pentru a- 
plicarea declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale să cerceteze 
situația din Aden a dat publicită
ții un raport cu privire la conclu
ziile vizitelor efectuate de mem
brii săi, în cursul lunii iunie în- 
ir-o serie de țări din Africa 
rier.tul mijlociu pentru 
menta asupra situației 
și Federația Arabiei de

După cum . se știe,
engleze nu au permis intrarea mem
brilor subcomitetului 
aceste teritorii, 
fost nevoiți să
țări Cei Yemen, R.A.U-, Arabia Sau
dită, Irak unde 
cu reprezentanți ai partidelor și ai 
altor organizații din Aden asupra 
situației din această regiune. Fede
rația Arabiei de sud din care fac 
parte toate teritoriile din această 
regiune reprezintă „o unitate arti
ficială impusă și guvernată după 
prevederi care asigură controlul 
Marii Britanii". In aceste teritorii, 
se constată în raport, există o pu-

și O- 
docu- 
Aden

a se
din
sud. 
autoritățile

O.N.U. în
De aceea ei au 

viziteze o serie de

favoarea unirii

HAVANA 3 (Agerpres).
Grupul studenților americani, care 

Ia invitația Federației studenților 
, din Cuba, a sosit la 30 iunie la 
Havana, a împărtășit primele im
presii culese în cadrul unor decla
rații făcute postului de radio Ha
vana.

Anton, Anatole de Ia Colegiul 
,de stat din New York a declarat: 
r,Sînt foarte impresionat de cele vă
zute și m-am putut convinge cît 
de falsă este imaginea Cubei pre
zentată de presa americană". „Im- 
, preside noastre ■— a arătat Jose 
. Miarpa Lima, student de origină 
porioricană — sînt complet diferite 
de ceea ce am citii in presa ameri- 

cu privire la situația din Cu
ba". Studentul american Raymond 
Smith a declarat: „Sînt foarte im
presionat. îmi place foarte mult

—ѳ=-

ceea ce văd... Cred că vizita aces
tui grup de studenți va contribui 
ia îmbunătățirea relațiilor dintre 
S.U.A. și Cuba și că într-o zi noi 
ne vom putea regăsi uniți ca frații 
îritr-o lume a păcii și a fericirii". 
Potrivit agenției France Prese, un 
purtător de cuvînt al Departamen
tului de Stat al S.U.A. a declarat Ia 

1 iulie că, la înapoierea lor tuturor 
acestor studenți le vor fi retrase pa
șapoartele de călătorie și ei vor fi 
dați în judecată. I

CAIRO 3 (Agerpres).
Autoritățile engleze din Oman au 

pornit o campanie de arestări, anun
ță, reprezentanța la Cairo a mania
tului Omanului. Sînt aruncați în 
închisoare lideri naționali și repre
zentanți ai bisericii din Oman care 
refuză să-și exprime loialitatea față 
de sultan care este agent englez.

au avut convorbiri

ternică mișcare în 
lor cu Yemenul, iar populația pro
testează împotriva menținerii bazei 
militare engleze, împotriva legilor 
represive și a metodelor poliție
nești. Din această cauză subliniază 
raportul, prezența reprezentanților 
O.NU. în Aden este urgent nece
sară.

Membrii subcomitetului cer să se 
acorde populației din Aden și din 
celelalte teritorii din cadrul Fede
rației dreptul la autodeterminare. 
Raportul cere, de asemenea, dizol
varea organelor legislative actuale 
și organizarea cît mai curînd posibil 
a unor alegeri generale pe baza vo
tului universal. Aceste alegeri tre
buie să aibă loc înainte de obți
nerea independenței. Se recomandă, 
de asemenea, inițierea imediată a 
unor tratative în cadrul cărora ur
mează să se discute problemele 
privind acordarea independenței a- 
cestor teritorii. Raportul recomandă 
abrogarea legilor care îngrădesc 
libertatea publică, eliberarea deți- 
nuților politici, încetarea acțiuni
lor represive și acordarea dreptu- I 
lui de a se întoarce în țară a tu
turor persoanelor aflate în exil.

0

Vicecancelarul Erhard 
despre divergențele occidentale

-------- ------------------- ~ 1 ’

La întoarcere din Europa

informații 
total izînd 
introduse

0 nouă provocare 
a autorităților diemiste

HANOI 3 (Agerpres).
Agenția vietnameză de 

anunță că 31 de grupuri, 
833 de persoane, au fost
de către autoritățile lui Ngo Dinh 
Diem în partea de sud a zonei de
militarizate, fără a fi avut permi
siunea comisiei mixte locale.

Persoanele Infiltrate în această 
zonă s-au deplasat de-a lungul rîu- 
lui de demarcație Ben Hai pentru 
a lua fotografii și a face observații 
asupra țărmului de nord.

înaltul comandament al Misiunii 
de legătură a armatei populare 
vietnameze a adresat Comisiei in
ternaționale de supraveghere șî 
control o notă de protest împotriva 
acestor violări ale acordurilor de 
la Geneva din 1954 și a statutului 
zonei demilitarizate.

к и ин
WASHINGTON 3 (Agerpres).
La 3 iulie, președintele S.U.A., 

John Kennedy, s-a înapoiat la 
Washington după o vizită de zece 
zile făcută în mai multe țări din 
Europa occidentală.

După cum transmite coresponden
tul din Washington al agenției Reu
ter, Ia înapoierea sa în capitala 
americană președintele Kennedy 
găsește „o atmosferă încordată pe 
scena politică din Washington" un
de s-au strîns o serie de probleme 
interne și externe care provoacă 
îngrijorare în rîndurile Administra
ției S.U.A. „Printre aceste proble
me — menționează agenția — se 
află lupta negrilor pentru drepturi 
civile și grijile de soarta alianței 
atlantice în lumina politicii proprii 
a generalului de Gaulle".

Citind „surse ale observatorilor 
din Washington", a respondentul a- 
genției subliniază că „de la înce
putul săptămânii viitoare Kennedy

ІО ШЙІ0Л“
se va afla în mijlocul unei zarve 
politice și diplomatice, disputa asu
pra drepturilor civile constituind 
principala problemă care va necesita 
atenția președintelui". In legătură 
cu aceasta, agenția relevă că sena
torii din statele situate în sudul 
S.U.A. „au amenințat să pună în a- 
plicare filibusterismul (procedeu fo
losit în Congresul 
drul căruia diferiți 
mîn la tribună zeci 
pul de a înpiedica
legi n.r.) împotriva noilor propuneri 
ale guvernului cu privire la lichida
rea segregației rasiale. De aseme
nea, scrie agenția Reuter, guver
nul este îngrijorat de planurile ne
grilor de a organiza un marș de 

, masă spre Washington în semn 
de protest împotriva menținerii se
gregației".

Di-

de fundament te- 
occidentală s-ar 
două grupări ca 
tratativelor de la

lor pentru aderarea Angliei „nu 
va opri procesul integrării euro
pene" (adică în fond aderarea An
gliei la Piața comună), „ci numai 
îl va întîrzia". El s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru „continuarea 
contactelor" între Piața comună și 
Marea Britauie, problemă, în care, 
după cum se știe, s-au manifestat 
divergențe ' serioase în interiorul 
Pieței comune ca urmare a opozi
ției Franței față de asemenea con
tacte.

Economia Scoției se află într-o situație grea

S.U.A., în ca- 
politicieni ră- 

de ore cu sco- 
adoptarea uneî

LONDRA 3 (Agerpres). 
Săptămînalul britanic „The 

rector" a publicat în numărul său 
din 2 iulie un interviu acordat re
vistei de vicecancelarul Germaniei 
federale, Erhard, care deține du

pă cum se știe și funcția de minis
tru al economiei vest-germane, în 
legătură cu criza care se manifestă 
în relațiile diplomatice vest-euro- 
pene ca urmare a eșecului tratati
velor la aderare a Angliei la Piața 
comună.

„Nu sînt lipsite 
merile că lumea 
putea împărți în 
urmare a eșecului
Bruxelles" — a spus el. O aseme
nea scindare, a subliniat Erhard, ar 
crea „o situație gravă" și ar avea 
„consecințe catastrofale" pentru 
toți partenerii alianței occidentale.

Eșecul tratativelor respective a 
fost provocat, după cum se știe, 
de torpilarea discuțiilor de către 
Franța, care se împotrivește ade
rării Angliei, și agravării concu
renței britanice pentru hegemonia 
franceză în Piața comună. Vicecan
celarul Erhard reproșează guver
nului francez această împotrivire 
și ia în mod implicit poziție împo
triva Parisului, subliniind că ne
reușita de pînă acum a discuții-

Q-----
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INTRE VORBE Șl FAPTE...

HAVANA. La Havana 
anunțai încheierea unui acord 
mercial intre Cuba și Guyana 
tanică în cadrul căruia Cuba 
mează să primească din Guyana 
britanică o însemnată cantitate de 
orez și traverse pentru construcții 
de căi ierate.

CHICAGO. — La Chicago conti
nuă lucrările Congresului Asocia
ției naționale pentru 
populației de 
(N.A.A.C.P.). Potrivit agenției U.P.I., 
participanții la congres au adoptat 
la 2 iulie o rezoluție în care se 
subliniază că „programul pentru 
drepturi civile al președintelui 
Kennedy este nesatisfăcător" și se 
afirmă necesitatea unor măsuri mai 
cuprinzătoare pentru lichidarea tu
turor formelor de segregație rasia
lă.

LA PAZ. — In capitala Boliviei 
La-Paz a avut loc o conferință a 
Comitetului sindical de coordonare 
al oamenilor muncii din America 
Latină. Comitetul a adresat tuturor 
oamenilor muncii din America La
tină chemarea să creeze un front 
de luptă pentru satisfacerea 
dicărilor lor sociale, pentru 
rea bogățiilor naturale ale 
țări latino-americane, pentru 
echitabile 
export.

DAR-ES-SALAM. — Comitetul 
de coordonare a ajutorului acordat 
mișcării de eliberare națională din 
Africa de către statele africane in
dependente își continuă lucrările 
Ia Dar-Es-Salam. El discută meto
dele de eliberare a teritoriilor de
pendente de sub jugul colonial și 
proiectul de buget pe anii 1964— 
1965.

TOKIO. —
2 iulie ziarul 
persoane sînt 
de gangsteri 
marile orașe ale Japoniei.

propășirea
culoare din S.U.A.

„Ghanaian Times" scrie că în timp 
ce în vorbe S.U.A. „se pronunță 
împotriva politicii dăunătoare a 
apartheidului", de fapt ele spriji
nă regimul rasist din Africa de sud.

In discursul rostit la Universi
tatea din Ghana, Mennen Williams 
a declarat că „Statele Unite doresc 
popoarelor Africii ceea ce își doresc 
lor însele popoarele africane". Ca 
declarație politică aceasta sună mi
nunat, scrie ziarul. Cînd însă se 
ajunge la măsuri practice, 
deziluzii.

Astfel, la sesiunea de la 
va a Conferinței generale a 
nizației

ACCRA 3 (Agerpres).
Ziarul „Ghanaian Times" a publi

cat un articol consacrat actualei vi
zite pe care secretarul de stat ad
junct al S.U.A. pentru problemele 
Africii, Mennen Williams, o face în 
țările Africii de vest. In articol se 
arată : Este foarte trist să consta
tăm că după o sută de ani de la 
terminarea războiului pentru elibe
rare în S.U.A. fanatismul rasist în 
toate formele lui de comportare 
inumană a omului față de alt om 
continuă să se manifeste.

Ziarul critică atitudinea oameni
lor de stat din S.U.A., care declară 
că nutresc „sentimente bune" față 
de țările africane și în același timp 
promovează o politică 
opusă intereselor .

Referindu-se la 
lor din Statele 1 
Times" subliniază 
măsuri trunchiate 
federal nu sînt în 
problema rasială 

te, „deoarece ele 
dăcinile acestei probleme'

raportului sînt alar- 
deosebit de reducerea

boi. Autorii 
mâți în mod 
gradului de folosire a brațelor de 
muncă într-un sector atît de impor
tant al economiei cum sînt cons
trucțiile navale și construcțiile de 
căi ferate.

In încheiere, autorii raportului 
cer guvernului să ia măsuri urgente 
în vederea remedierii acestei si
tuații.

o----------Judecarea unor complotiști din Yemen
SANAA 3 (Agerpres).
Postul de radio Sanaa 

că la Tribunalul special 
a luat sfîrșit audierea a 
soane acuzate 
va regimului 
men. 
dio, 
poziții
Iul pe care-1 dețineau în complo
tul descoperit în cursul lunii iunie

LONDRA 3 (Agerpres).
Din raportul „Industria și gradul 

de folosire a forței de muncă în 
Scoția în perioada 1962-1963", pu
blicat de Direcția pentru probleme
le dezvoltării Scoției, rezultă 
economia Scoției se află într-o 
tuație grea.

La începutul anului curent, 
majul a atins în Scoția nivelul
mai înalt din perioada de după răz-

că 
si-

șo- 
cel

a anunțat 
din Sanaa 
șase per- 

de complot împotri-
republican din 

postului de 
au făcut 

privind

Potiivit 
acuzații 

importante

Ye- 
ra- 
de- 
ro-

în timpul vizitei președintelui Sal- 
lal în Republica Arabă Unită.

După cum s-a mai anunțat, acest 
complot a fost organizat de cercu
rile reacționare din Anglia și A- 
rabia- Saudită.

La 3 iulie Tribunalul special din 
Sanaa a început judecarea altor 
șase persoane participante la com
plot.

diametral 
acestor țări, 
acțiunile rasiști 

Unite. „Ghanaian 
că nici un fel de 

ale guvernului 
i stare să rezolve 

din Statele Uni- 
nu afectează ră

M

apar

reven- 
apăra- 

fiecărei 
pre/uri

ia materiile prime de
Gene- 
Orga- 

Internaționale a Muncii, 
delegații africani au hotărît în una
nimitate să boicoteze conferința, 
atîta timp cît Republica Sud-Afri- 
cană nu va fi exclusă de la parti
ciparea la această conferință. Am 
fost deziluzionați, aflînd că repre
zentantul principal al S.U.A. 'a 
O.N.U. a declarat că țara sa se 
pronunță in mod hotărît împotriva 
oricăror acțiuni care urmăresc ex
cluderea Republicii Sud-Africane 
din O.N.U...

După cum relata ia 
„Yomiuri", 170 000 de 
membri ai bandelor 
care acționează în 

-Â
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