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Angajomcnlclc muncitorilor din transporturile 
feroviare șl ale muncitorilor forestieri

Tpanspoptupi sigupe, ieftine
Colectivele de muncă ale unită

ților de cale ferată din complexul 
Petroșani, în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la înființarea parti
dului și-au luat următoarele anga
jamente ;

—. Reducere» timpului de imo
bilizare a vagoanelor la repara
ție cu 10 la sută;

— Colectarea prin muncă 
triotlcă a 15 tone fier vechi.

pa-

al orașului regional Petroșani

Depoul de locomotive
— Depășirea planului de pro

ducție cu 0,5 la sută;
— Reducerea timpului de imo

bilizare la repararea locomotive
lor cu,10,6 la sută ;
' Reducerea consumului spe

cific de combustibil convențional 
față de norma tehnică, cu 3 la 

. sută și a consumului de lubri- 
fianți cu 4 la sută;

— Realizarea unei economii în 
valoare de 110.000 lei;

— Creșterea productivității 
muncii cu 1 la sută.

I

Revizia de vagoane
— Depășirea planului de pro

ducție cu 2 la sută;
— îmbunătățirea calității revi

ziei tehnice a trenurilor;
— Crearea de condiții din ce 

in ce mâi bune pentru executa
rea probelor de frînă la trenuri.

Stațla Petroșani
— îmbunătățirea regularității 

circulației cu 1,5 la sută;
— Sporirea tonajului pe tren 

cu 0,5 la sută;
— Depășirea cu 3*la sută a 

planului de transporturi marșru- 
tizate;

— îmbunătățirea sarcinii sta
tice cu 0,5 la sută;

— Reducerea staționării la în 
cărtări-descărcări cu 2 la sută;

— Economii In valoare de 5.000 
lei printr-un consum rațional 
curent electric și materiale.

Secția L 5 Petroșani
— Depășirea planului de pro

ducție cu 2,5 la sută ;
— Executarea lucrărilor res

pectând condițiile de calitate;
— Reducerea prețului de cost 

cu 2 la sută;
— Creșterea productivității 

muncii cu 1 la sută;
— Realizarea de economii la 

prețul de cost în valoare de 
40.000 lei.

de

Atelierul de zonă
— Depășirea planului de 

ducție cu 2 la sută;
— Mărirea productivității mun

cii cu 2 la sută;
— Reducerea prețului de cost 

cu 1 la siită;

pro-

Regulatorul de circulație
— Asigurarea circulației tre

nurilor de toate categoriile, con
form graficului de circulație, a- 
sigurarea integrității materialu 
lui rulant și înlăturarea eveni
mentelor de cale ferată;

— Depășirea planului de în
cărcări cu 10 Ia sută;

— îmbunătățirea rulajului va
gonului de marfă eu 2,5 la sută;

— Imbunățățirea sarcinii sta
tice cu 3 lâ ăută;

— Sporirea tonajului pe tren 
cu 2,5 ia sută;

— Extinderea sistemului de în
cărcări concentrate pe toate li
niile de garaj,
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Răspunzând chemării partidu

lui, muncitorii forestieri din Va
lea Jiului și-au luat angajamente 
noi in întrecerea socialistă, an
gajamente care totalizate pe în
treprinderea forestieră Petroșani, 
prevăd realizarea următoarelor o- 
biective.

— îmbunătățirea calității pro
ducției cu 2 la sută, ceea ce va 
permite valorificarea superioară a 
circa 400 m. c. cherestea peste 
plan;

— Creșterea indicelui de utili
zare a masei lemnoase la 60 la 
sută, fapt ce va permite depăși
rea planului cu circa 6.500 m. c. 
lemn;

— Creșterea indicilor de pro
ductivitate la hectar în pepiniere 
la 2.500.000 puieți la rășinoase 
și la 350.000 puieți la foioase;

— Producerea peste plan a 
1.500 m. c. bușteni de fag pen
tru gater, 850 m. c. bușteni de 
fag derulaj, 1000 bucăți traver
se normale, 1250 m. c. lemn de 
fag pentru celuloză, 500 m. steri 
lemn de foc, 100 tone mangal ;

— Realizarea unui indice me
diu de mecanizare la scos și a- 
propiat de 45 la sută și obți
nerea unei productivități de cel 
puțin 3100 m. c. lemn pe an de 
fiecare fierăstrău mecanic;

— Reducerea consumului spe
cific la bușteni 
cu 1 la sută;

— Obținerea 
peste pian în valoare de 750.000 
lei și 30.000 lei beneficii.

Ieri, în sala clubului C.C.V.J. 
din Petroșani, a avut Ioc sesiunea 
de constituire a Sfatului popular 
al orașului regional Petroșani. 
La sesiune au participat deputății 
aleși la 5 martie, invitați.

După alegerea prezidiului se
siunii, a fost aprobată urmă
toarea ordine de zi: validarea 
mandatelor deputaților aleși în 
Sfatul popular al orașului re
gional Petroșani, alegerea comi
tetului executiv, alegerea comi
siilor permanente, informarea 
comitetului executiv cu privire 
la aprovizionarea de către orga
nizațiile comerciale a oamenilor 
muncii din Valea Jiului.

Din raportul comisiei de va
lidare a mandatelor de deputăți 
a reieșit că majoritatea covîrși- 
toare a alegătorilor au votat 
pentru candidații F.D.P. Toți de
putății au întrunit majoritatea 
de voturi și au fost declarați a- 
leși.

S-a trecut apoi la alegerea Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului regional Pe
troșani. In Comitetul executiv , 
au fost aleși următorii deputați : 
ing. Blaj Traian, președinte, ing. 
Tămaș Horațiu, Fodor Karolși 
Pamfilie ! Gheorghe, vice-preșe- 
dinți Raczek loan, Cornea Elena, 
Antal Ștefan, Веке William, Savu 
Gavrilă, Șulea Gheorghe, 
Dîrlea Gheorghe, Svoboda 
bert, Biro loan.

In continuare sesiunea a 
tat raportul cu privire la
tituirea comisiilor permanente. 
Sesiunea a aprobat în unanimi
tate constituirea a șapte comisii 
permanente. In prima ședință de 
lucru comisiile permanente și-au 
ales președinții și secretarii și 
și-au întocmit planurile de mun
că. Ca președinți au fost aleși 
tovarășii: Ledrer fosif, pentru 
comisia permanentă construcții 
și sistematizare, Dănescu Ștefan, 
pentru comisia permanentă învă- 
țămînt, cultură și spart, Abraham 
Otto, pentru comisia permanentă 
comerț și cooperație, Cosma 
Gheorghe, pentru comisia perma-
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nentă gospodărie comunală și in
dustrie locală, Benlșek Mihai, 
pentru comisia permanentă să
nătate și prevederi sociale, Mol
dovan Mircea, pentru comisia 
permanentă plan — finanțe, 
Mîrza Aurel, pentru comisia 
permanentă agricolă și valorifi
cări.

In continuare sesiunea a as
cultat informarea cu privire la 
aprovizionarea de către organi
zațiile comerciale 'a oamenilor 
muncii din Valea Jiului prezen
tată de tov. Fodor Carol. In 
urma discuțiilor purtate de de
putați sesiunea a aprobat planul 
de măsuri al comitetului exe
cutiv cu privire la înbunătățirea 
continuă a aprovizionării oame
nilor muncii.

In încheierea lucrărilor sesiu
nii a luat cuvîntul tovarășul La- 
zăr David, prim secretar al comi
tetului de partid al orașului re
gional Petroșani. In cuvîntul său 
tovarășul Lazăr, a subliniat în
datoririle care revin deputaților, 
a vorbit despre sarcinile comi
tetului executiv al Sfatului popir-. 
Iar al orașului Petroșani.

Chezășia îndeplinirii cu succes 
a sarcinilor ce stau în fața sfa
tului popular, este ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a muncii or«. 
ganizatorice de masă, 'întărirea 
legăturii sale cu masa, oamenilor 
muncii. Vorbitorul a, arătat că 
deputății, comitetul executiv tre
buie să acorde o deosebită aten
ție înfăptuirii propunerilor de 
interes obștesc făcute de alegă
tori în cadrul campaniei electo
rale. Datoria deputaților este a- 
ceea de a urmări ca toate posi
bilitățile locale să fie folosite 
pentru a da viață acestor propu
neri. de a mobiliza masele la în
făptuirea lor.

In încheiere, tovarășul Lazăr 
David a urat succes deputaților, 
a exprimat covingerea Comitetu
lui orășenesc de partid că prin- 
tr-o activitate susținută deputății 
Vor justifica încrederea alegăto
rilor, contribuind la dezvoltarea 
și buna gospodărire a localități
lor Văii Jiului.

SE ÎNNOIEȘTE UZINA
Încă din anul trecut, în a' 

doilea semestru, la Uzina electrică 
Vulcan în urma măsurilor luate 
de conducere, a fost terminată re
facerea totală a zidăriei exterioa
re, a acoperișului și s-a îmbunătă
țit iluminatul prin amplasarea co
respunzătoare a ferestrelor.

Anul acesta, îndemnată de ace
lași simț gospodăresc, de grija 
pentru a face ca aspectul uzinei 
să fie cit mai plăcut, atrăgător, 
conducerea uzinei a mobilizat în 
mai multe rînduri muncitorii la 
acțiuni voluntare. Zi de zi curtea 
uzinei devenea tot mai curată și 
frumoasă.

— Cu exteriorul și curtea uzina 
am rezolvat-o destul de bine, poa
te să vină oricine în vizită că 
nu ne facem de rușine, spunea 
șeful uzinei, ing. Mărcuțiu Silviu, 
către secretarul de partid, Popescu 
Miron. Strădaniile noastre n-au 
fost în zadar. .Mă gîndesc însă că 
aspectul din interiorul uzinei lasă 
încă de dorit și, în afară de asta 
în sala cazanelor, la condensație 
și alte locuri ar trebui să facem 
multe modificări, a>ta atit in sco
pul modernizării cit și pentru im 
bunătăți! ea condițiilor de lucru. 
In acest sens am conceput un plan 
de sistematizare pe care țin mult 
să-l punem în aplicare.

— Frumos lucru, n-am ce Z'ce. 
răspunse Popescu Miron care ur
mărise cu atenție cele relatate de 
șeful uzinei. După ce stătu puțin 
la îndoială întrebă :

Bine dar aceste lucrări implici 
cheltuieli serioase, chiar dacă mal
te din ele le vom executa prin 
muncă voluntară și cu mate-i de 
l.n г-surse interne.

— Nici o grijă, ii zise zfmbind 
:u înțeles i.igin-.r,.. Vom face în

așa fel ca cheltuielile stric nece- • 
sare să le trecem -pe cont de pro- • 
ducție și totuși prin măsuri de ț 
îmbunătățire a indicilor de plan ♦ 
prevăzuți să obținem nu pierderi, ♦ 
ri economii la prețul de cost. » 

...Au trecut mai bine de 2 luni ♦ 
de la această discuție. Intre timp ♦ 
multe s-au schimbat. La început, ♦ 
deși se muncea intens la sistema- ț 
tizarea uzinei, la schimbarea as- ♦ 
pectului ei interior, nu se prea ♦ 
observa cum înaintează lucrul. A- ț 
cum însă, după două luni de mim- ♦ 
că, te incintă transformările fi- ♦ 
cute. In sala de condensare ție maî\ * 
mare dragul 
sînt curați, circuitul a numeroase 
conducte, în urma sistemst zări', 
a fost redus creîndu-se culoare 
spațioase pentru controlul instala ♦ 
(iilor. Instalațiile, mașinile și • 
conductele au fost curățate și vop- * 
site, lucesc în lumina ce se râs- ț 
fringe plăcut în toate colțurile. ♦

In sala turbinelor lucrul conți- ~ 
nuă de zor. Peste puțin timp pe- ♦ 
reții. vor fi complet spoiți, acope- ♦

T’ “ " ~.......... ♦
*
♦ 
*

IN CLIȘEU : Aspect din timpul sesiunii.
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Ж. ■< >» .»

- „ w

ЖЛин*.’ О- l
WM1 >

L v.
ț «r-y.

Яг f >

V W J ® -..

să lucrezi- Pereții *
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rișul renovat. Urmează ca în cu- 
rînd în sala cazanelor, la prepa
rarea apei să se aducă modifică
rile prevăzute în sistematizare. 
Pe drept cuvînt se poate spune că 
uzina se înnoiește.

Cu toate că pînă în prezent s-a 
cheltuit mult cu modificările fă- * 
cute, prețul de cost al energiei « 
produse a fost redus față de cel ♦ 
planificat. In ianuarie s-a obținu • 
o economie de 45.000 lei iar in ♦ 
luna februarie aproape 100.00C * 
lei. S-au adeverit deci spusele șe-ț 
ful iii uzinei. $
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Propagandistul •
Partidul nostru acordă o deo

sebită atenție studierii teoriei 
marxist-leniniste de către mem
brii și candidații de partid. In 
etapa actuală, etapa desăvîrșirii 
construcției socialiste în patria 
noastră, însușirea teoriei mar
xist-leniniste, a politicii partidu
lui nostru, capătă o tot mai mare 
însemnătate.

Congresul al IlI-lea al parti
dului a pus în fața organizații
lor de partid sarcini de mare im
portanță în ceea ce privește ridi 
carea la un nivel mai înalt a în 
vățămîntului de partid, legarea 
lui tot mai strînsă de viață, de 
sarcinile concrete ale construcției 
socialiste.

In prezent problema principală 
a învățămîntului de partid o Con
stituie conținutul său de idei, 
puritatea ideologică și creșterea 
eficacității sale. Calitatea învă
țămîntului de partid în cercuri 
și cursuri depinde în primul rînd 
de propagandist. Propagandistul 
este figura centrală a învățămîn- 
tului de partid1. De propagandist 
depinde în mare măsură ridica-

figura centrală 
de partid 

continuă a nivelului învăță-rea 
mîntului de partid. Calitatea în 
vățămîntului, asigurarea purită
ții sale ideologice, un bogat con
ținut de idei, redarea tezelor 
marxism-leninismului în strînsă 
legătură cu practica construcției 
socialiste, depind în primul rînd 
de pregătirea politică, ideologică, 
culturală a propagandiștilor, de 
priceperea și experiența lor.

Munca de propagandist — mun
că de educare comunistă a mem
brilor și candidaților de partid 
și de ridicare a conștiinței so
cialiste а maselor, se poate în 
credința numai acelor membri 
de partid care prezintă garanția 
îndeplinirii acestei sarcini de 
mare răspundere.

In Valea Jiului muncesc ca 
propagandiști, în cadrul sistemu
lui învățămîntului de partid, pes
te 400 membri de partid. Mulți 
dintre aeeștia au acumulat o bo
gată experiență în munca de pro
pagandă, conduc în mod compe
tent, cu simț de răspundere ac-

a învățămîntului
tivitatea cercurilor și cursurilor 
învățămîntului de partid, 
dînd 
ideile 
litica
mice concrete ce decurg din a- 
ceasta, mulți propagandiști se 
bucură de stima si respectul 
cursariților.

Sînt propagandiști ca tovară
șii Kovașanschi loan, Munteanu 
Carol de la Petrila, Karpati Eu
gen de la Vulcan, Rîpeanu Du
mitru de la Lupeni, Ardeleanu 
Ilie din Petroșani și mulți alții 
care muncesc ca propagandiști 
de 8—9 ani s-au chiar mai mult, 
se străduiesc să-și îmbunătățeas
că continuu metodele lor de 
muncă, ajută pe cursanți, fac ca 
în cercurile 
convorbirile 
rințelor.

Rezultatul 
diiștilor este 
citatea învățămînului,

Pre- 
în mod clar, convingător, 
marxism leninismului, po- 

partidului, sarcinile econo-

pe care 
să fie la

muncii 
oglindit

le conduc 
nivelul ce*

propagan- 
prin etica* 
prin creș-
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f pregătire mai temeinică, o experiență mai bogată. Ini fiecare 
! club din Valea Jiului, în flecare zi, sute de artiști amatori se 
* pregătesc pentru a participa Ia cel de-al Vi-lea concurs.
■ in, pagina de față prezentăm cîteva aspecte din pregăti- 
ș rile formațiilor artistice da amatori pentru faza orășenească 
t a concursului.

In preajma fazei orășenești
Acum cîteva zile a luat sfîrșit 

prima fază, pe întreprinderi și 
mtercomunală, a celui db-al 
Vi-lea concurs pe țară al forma
țiilor artistice de amatori de la 
orașe și sate. Această fază a con
cursului a coincis cu o perioadă 
importantă din viața poporului 
nostru — perioada campaniei e- 
lectorale pentru alegerile dă de- 
putați în Marea Adunare Națio
nală și sfaturile populare.

Zeci de formații artistice ale, 
sindicatelor și ale căminelor cul
turale au prezentat aproape zil
nic spectacole în cadrul campa
niei electorale, ceea ce a consti
tuit un bun prilej pentru îmbu
nătățirea repertoriului și forme
lor de interpretare.

Majoritatea formațiilor artisti
ce s-au prezentat bine la faza 
pe întreprinderi. Au susținut spec
tacole frumoase artiștii amatori 
din Petrila, Lupeni și Petroșani. 
Corul clubului din Petrila s-a 
întărit și cuprinde azi 120 de 
persoane. Dansatorii din Lupeni 
continuă să se prezinte la nive
lul cunoscut și apreciat de 
blic. Formațiile de dansuri 
Comerț și cooperație la fel 
mit mult.

Avînd în vedere numărul 
re de formații care s-au înscris 
la concurs, timpul relativ scurt 
care ne-a stat la dispoziție pen
tru desfășurarea fazei pe între
prinderi și intercomunală, pe ba
za instrucțiunilor primite, comi
sia orășenească de concurs a ho
tă rit că toate formațiile înscrise 
la concurs, bine pregătite, după 
o Vizionare de către membrii co
misiei, se pot prezenta la faza 
orășenească în cadrul căreia se 
va face clasificarea direct pen- 
tȘțh-faza regională a concursului.

Cu toate rezultatele pozitive 
obținute pînă acum în pregăti
rea și desfășurarea concursului, 
nu toate comitetele sindicatelor 
acondă atenția cuvenită proble
mei pregătirii formațiilor pentru

in aceste zile, In toate cluburile și căminele culturale sute 
de artiști amatori se pregătesc cu stăruință in vederea parti
cipării la cel de-al V 1-lea concurs al formațiilor artistice de 
la orașe și sate. Acest eveniment deosebit de Important in 
viața culturală a țării a adunat pînă acum pe scene mii de 
artiști amatori, dornici să-și manifeste măiestria artistică, să 
participe la opera de culturalizare a maselor populare. Con
cursurile formațiilor artistice au fost întotdeauna un prilej de 
a trece în revistă capacitatea talentelor populare, contribuind 
In același timp, prin programele prezentate, prin cîntece și 
jocuri la petrecerea timpului liber al oamenilor muncii în mod 
plăcut și util. Și cel de-al Vi-lea concurs se anunță deosebit de 
important prin participarea și mai masivă a formațiilor artis
tice, prin faptul că majoritatea artiștilor amatori au acum a
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Creșterea numărului forma- »
' 8

8
8
8
8
8

fiilor tnuaicalt, coregrafice, bri
găzilor artistice de agitație și 
a membrilor lor; dezvoltarea 
activității acestor echipe prin 
sporirea numărului de specta 
cole și concerte în scopul de- Ș 
servirii cultural-artistice a unui 
număr din ce tn ce mai mare de 
spectatori.

8
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8
8
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8

a participa la concurs. Astfel sin
dicatul preparației Petrila, deși 
are brigadă, aceasta nu ține re
petiții și deci nu se pregătește 
pentru concurs. Brigăzile artis
tice ale șantierului de construc
ții Petroșani, T.A.P.L., B.R.P.R., 
O.C.M.M. și altele încă nu sînt 
pregătite pentru a susține un 
spectacol de calitate. Brigada 
sindicatului U.R.U.M.P., deși a 
prezentat spectacole, încă nu 
și-a depus fișa pentru concurs.

Comitetele sindicatelor, condu 
cerile cluburilor vor trebui să ia 
măsuri urgente pentru activiza
rea formațiilor și pregătirea lor 
pentru concurs.

O atenție deosebită va trebui 
acordată repertoriului. Toate for
mațiile și în special brigăzile 
vor trebui să-și reînnoiască re
pertoriul și să întocmească pro
grame axate pe mărețele sarcini 
prevăzute în ultimile ' 
ale C.C. al P.M.R.

Comisia de concurs 
ca faza orășenească a 
lui să se desfășoare în 
Lonea, Petroșani, Vulcan și Lu
peni între 2—11 aprilie 1961. 
In fiecare localitate se vor or
ganiza cîte ’două zile de concurs

Comitetele sindicatelor, condu
cerile cluburilor, vor trebui să 
ia toate măsurile ca faza orășe
nească a concursului să se des
fășoare în bune condițiuni. Toate 
formațiile planificate și înscrise 
la concurs vor trebui să parti
cipe în mod obligatoriu la a- 
ceastă fază a concursului la data 

ora programată.
C. ANDRAS 

vicepreședintele comisiei 
orășenești a concursului

Directive

a stabilit 
concursu- 
4 centre:

Corul bărbătesc din Petrila este cunoscut nu numai de spec ? 
tatorii din localitate ci și de cel din toate localitățile Văii Jiului, o 
lată în clișeul de față o parte din cei 100 de ’ " " 
pregătindu-se pentru faza orășenească a celui

Un nou repertoriu, o roite

coriști la o repetiție, g 
de-al Vi-lea concurs. 8

8
8
8
8

interpretare 1

• îmbogățirea Continuă a re
pertoriului formațiilor muzicale, 
coregrafice și brigăzilor artiști- 8 
ce de agitație cu noi și valoroa
se lucrări cu tematică 
și contemporană.

clasică

?i

22 iunie 1954. Amurgul incă 
nu coborîse asupra Lonei. Din- 
tr-una din sălile clubului, în după- 
amiaza aceia au început să răz
bată pînă departe în stradă vibra
țiile unei melodii cîntate de mai 
multe voci. La început melodia 
răzbătea mai încet,’ apoi a început 
să se audă tot mai tare...

De atunci lonenii s-au obișnuit 
să audă la aceleași ore, în ace
leași zile frânturi de melodii. Mulți 
din trecători se opreau citeva clipe, 
unii din ei mai neîncrezători dă
deau din cap și apoi își vedeau 
de drum. Așa s-a născut corul din 
Lonea acum 7 ani. începutul a 
fost destul de greu. Talente erau 
destule. Dar la început nu au 
venit decît 36 de coriști. Animați 
de dorința de a obține succese, în
drumați cu pricepere de dirijorul 
lor, prof. Popa Gheorghe an făcut 
primii pași, prima cunoștință cu 
scena, cu spectatorii. Și odată cu 
aceasta au obținut și 
ces.

Au trecut de atunci 
ani. în tot acest timp
zeci de spectacole a-a făcut repede 
cunoscut în Valea Jiului ca o for
mație bună, cu multe talente. De 
altfel și locurile fruntașe pe care

an activitatea lui să îmbu- 
repertoriul îmbogățindu-sei 
cîntece. Numărul coriștilor 
64 de oameni.

primul suc-

aproape 7 
corul a dat

r 1

Intr-o parte a holului clubului 
din Petrila un grup de băieți și 
fete ascultau cu atenție vorbele 
unuia dintre ei. Hohotele de rîs 
care se auzeau la intervale scurte

Pentru oamenii muncii a devenit o necesitate ca în fiecare zi să 
facă lectura ziarelor luînd cunoștință de ultimele evenimente din țară 
și de peste hotare. Zilnic la cluburile unde în silile de lectură se 
găsesc colecțiile ziarelor, sini întîlniți muncitori cercetind cu atenție 
pneea.

Repetifiile
erau un semn că povestitorul spu
nea ceva cu haz.

— Un trîntor ca el — se auzea 
frînturi din cele ce povestea șu
gubățul în mijlocul tinerilor — 
trebuie să se simtă între noi ca o 
rață căreia i s-a pus o elice sub 
coadă și i s-a cerut să navigheze 
cu iuțeala unei vedete rapide...

Din nou au izbucnit hohote de 
rîs. Intre timp, de grup s-a apro
piat un tînăr spunîndu-le:

— Gata băieți cu glumele. Acum 
Cinela treabă. Au venit toți ? 

mai lipsește ?
— Ileana și cu Marioara 

nu au venit, răspunse unul 
grupă, privind pe geam. Au 
că sînt aici la ora patru. Nu a- 
veți însă nici o grijă. Sînt fete de 
cuvînt. Ba dacă nu mă înșel chiar 
urcă scările de la intrare.

Cînd și ultimele două fete au 
sosit, întreg grupul se îndreptă 
spre una din sălile clubului. In 
scurt timp de dincolo de ușă se 
auziră primele acorduri venite de 
la un acordeon, semn că repetiția 
a început.

Cele douăsprezece perechi de 
dansatori, sub îndrumarea atentă

încă 
din 

spus
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• Creșterea nivelului 
al spectacolelor și concertelor 
în mișcarea de amatori — prin 
dezvoltarea continuă a aptitudi
nilor artistice de către membrii 
și instructorii colectivelor de a- 
matori — în scopul satisfacerii 
exigențelor artistice mereu spo
rite ale oamenilor muncii de 
orașe și sate.

(Extras din regulamentul 
organizare a concursului).
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de amatori. In acest 
mult îmbunătățit re- 
odată cu aceasta sa 
dea și o bună inter-

le-a ocupat la diferite concursuri 
arată ce progrese a realizat corul. 
An de 
nătățit, 
cu noi 
a atins

în anul acesta corul din Lonea 
sc pregătește să ia parte la cel 
de-al Vi-lea concurs al formații
lor artistice 
scop a fost 
pertoriul și 
căutat să se
pretate bucăților muzicale.

Printre cîntecele 661 "învățate se 
numără „Părinte drag, partid iu
bit", „Slavă partidului", „Republi
că măreață vatră”, cîntece din fol
clorul local și altele.

Pentru a se prezenta cît mai bi
ne pregătit la concurs, corul a sus
ținut mai multe spectacole printre 
care 6 la Lonea, unul la Petrila 
și altul la Baru Mare.

In puținele zile care au mai ră
mas pînă la concurs, corul din 
Lonea continuă să-și țină cu regu
laritate repetițiile pentru a se pre
zenta rât mai bine pregătit în fața 
juriului și bineînțeles în fața spec
tatorilor.

ZOROCLIU 10AN 
corespondent

următorul repertoriu : „Vîn- 
iubesc 

„Suită de jocuri popu- 
„Mulțumesc parti-

mea",

dansatorilor

Vezi 
trei 
luai

Hriirill lUIHliltr
în sala de repetiții a fanfarei 

din Lupeni este așezată la loc vi
zibil, într-o frumoasă ramă, o di? 
plomă scumpă instrumentiștilor L-t- 
peneni# ia cel de-al V-lea con&rf. 
pe țară al formațiilor artistice, 
fanfara din Lupeni a "primit a- 
ceaetă diplomă la București, pen
tru locul II pe țară. Azi, fanfara 
pregătește cu aceeași conștiinciozi
tate
tuleț de primăvară", „Te 
țara 
late romînețti", 
dului”.

Deși mai sînt destule zile pină 
la faza orășeneatcă a concursului, 
mulți instrumentiști, printre care 
Munteanu Adrian, Drăgan Alexe, 
Stoica Tănase, Nagy Ladislau și-au 
însușit deja melodiile din reper
toriu fiind hotărîți ca și la cel 
de-al VI-lea concurs să se prezinte 
bine pregătiți.

indicații ale instructorului. Perechi
le Cenușă Petre — Tomuța Ele
na, Tomulescu Dumitru — Popa 
Pușa priveau satisfăcute. Azi au 
mers ca pe „sîrmă“. Și la fel ca ei 
au dansat și Cbivu Constantin, 
Lupui Margareta, Novac Eleonora, 
Toma Nicolae și ceilalți.

Deși au trecut două ore de repe
tiție pe fețele dansatorilor se citește 
vigoarea, tinerețea, veselia. Mulți 
dintre ei ieșiseră de puțin timp 
din șut. Abia apucaseră să se 
le, apoi să mănince ceva în 
și au venit la club.

Dragostea față de clubul
de echipa lor, dorința de a realiza 
un lucru bun i-a făcut să uite 
oboseala celor 8 ore de munci. 
De aceea și tovarășii lor au o sti
mă deosebită pentru ei.

De două ori pe săptămînă. mar
țea și joia, cele 12 perechi de dan
satori ale clubului din Petrila 
adună într-una din săli și fac 
petiții. La apropiatul concurs 
formațiilor artistice de amatori
doresc să obțină un loc cit mai 
bun, să devină o mindrie a mi
nerilor petrileni.

C COTOȘPAN

spe- 
fugi

a instructorului Viloaică, au în
ceput să facă primii pași ai unui 
dans nou din regiunea noastră. Pe 
măsura accelerării ritmului la acor
deon, pașii dansatorilor au început 
să se întețească și ei.

La un moment dat instructorul 
face un semn acordeonistului și 
acesta întrerupe melodia.

— Nu așa măi Nelule. 
că iar ai greșit pașii, cei 
spre stingă. După tine s-au
și ceilalți. Fi mai atent. O luăm 
iar de la capăt. Gata. Unul, doi, 
trei.,, și dansul a început iar de la 
capăt.

După încă vreo citeva întreru
peri, dansul a fost executat bine 
pînă la capăt. O scurtă pauză și 
■o nouă melodie făcu pe dansatori 
'să treacă la o suită de dansuri 
oltenești. Și aici, din nou întreru
peri, alte sfaturi ale instructorului 
și suita se reia de la capăt.

Așa a decurs repetiția și la 
dansul de pe Someș și la cel ma
ghiar pînă tirgiu. Cu fețele lac de 
sudoare, băieții și fetele s-au așe
zat pe scaune ascultînd ultimei*

lor,

se
e-
al 

ele
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Hai ffitiltâ ateefrc mocniți 
miUeocclor ійс

Țara noastră a intrat într-o 
etapă nouă de dezvoltare care 
deschide poporului romîn pers
pectivele largi ale desăvtrșirii 
construcției socialismului. In ra
portul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la al 
Ш-lea Congres al P.M.R. se a- 
rată că obiectivul principal al 
planului! economic pe anii 196C— 
1965 este dezvoltarea bazei teh
nice materiale a socialismului, 
încheierea procesului de făurire 
a relațiilor de producție socialis
te în întreaga economie, în vede
rea desăvîrșirii construcției so
cialismului.

Pentru anul 1961 sînt prevă
zute a se pune în funcțiune în 
Valea Jiului fonduri fixe Care 
cuprind 813 apartamente, 4 școli 
cu cîte 16 săli de clasă, precum 
si numeroase lucrări industriale 
și miniere, iar în următorii 5 
ani, complexul de preparare de 
la Coroești, noua exploatare mi
nieră de la Dîlja, grupul nr. 4 
de 150 Mw la centrala termo
electrică Paroșeni.

In perioada 1959—1960, Banca 
de investiții Petroșani a inițiat 
sn^control temeinic la toate în
treprinderile din Valea Jiului, 
urmărind modul cum acestea au 
întocmite evidențele contabile ale 
mijloacelor fixe, felul cum se cal
culează și se varsă amortismen
tul aferent acestora și mai ales 
modul cum sînt folosite mijloa
cele din dotarea întreprinderilor. 
„ Constatările făcute în timpul a- 
cestor controale au dus la con
cluzia că, deși în mare măsură 
evidența mijloacelor fixe, precum 
și amortizarea acestora este sa
tisfăcătoare, există totuși încă 
lipsuri pentru lichidarea cărora 
trebuie luate grabnic cele mai se 
rioase măsuri.

Una dintre cele mai importante 
acțiuni menite să verifice reali
tatea datelor din scriptele unită 
ților economice cu existentul de 
pe teren este inventarierea anua
lă a mijloacelor fixe. Ori, există 
unele unități (I.I.L. „6 August", 
I.C.O., T.A.P.L., întreprinderea

forestieră Petroșani) care igno
rează acest lucru și prin aceasta 
crează posibilitatea ca mijloacele 
fixe, bunuri ale întregului popor, 
să fie înstrăinate.

Evidența contabilă a mijloace
lor fixe este menită să asigure 
întocmirea unor planuri de amor
tizare realiste precum și calcu
larea și vărsarea corectă a amor
tismentelor. Nevărsarea acestor a- 
mortismente lipsește economia 
națională de importante fonduri 
de reproducție și împotriva aces 
tei practici trebuie luptat cu toa
tă hotărîrea. Cu ocazia controa
lelor prin sondaj efectuate de 
Banca de investiții, au fost con
statate ca necalculate și nevărsa
te amortismente în valoare de 
peste 5 milioane lei în 1959 și 
2 milioane Iei în 1960.

Pentru evitarea acestor situa
ții este necesară o mai strînsă 
colaborare între serviciul de con 
tabilitate și serviciul mecanicu
lui șef sau serviciul tehnic. Ă- 
cestea din urmă întocmesc pro
cesele verbale de recepție și de 
punere în funcție, urmăresc miș-; 
carea între sectoare a mijloace
lor fixe după necesitățile planu
lui de producție, răspund de e- 
xecutarea reparațiilor capitale, 
întocmesc documentațiile die ca 
sare sau de trecere în inactivi
tate a capacităților inutilizabile. 
Ori tocmai acestea sînt elemen
tele principale de care depinde 
amortizarea la timp a existentu
lui de fonduri fixe. Această cola
borare lasă încă mult de dorit 
la mai toate întreprinderile din 
Valea Jiului; în mod special men
ționez I.C.O., întreprinderea fo
restieră, O.C.M.M.

Ar fi timpul ca întreprinderile 
la care controalele băncii au iden
tificat deficiențe grave, să-§i dea 
seama că în anii cînd volumul 
fondurilor fixe crește într-un ritm 
atîț, de vertiginos starea eviden
țelor actuale nu poate asigura 
buna administrare a acestora.

IACOB FRANCISC
inspector, Banca de investiții 

Petroșani

[îl mai obII liei

45.000 Kg. fier vechi 
într-o decadă

în dorința de a contribui din 
plin la aprovizionarea oțelarilor 
hunedoreni cu fier vechi, la spo
rirea continuă a producției de oțel, 
tinerii din Valea Jiului încadrați 
în brigăzi utemiste de muncă pa
triotică au colectat și predat 
I.C.M.-ului în prima decadă a 
lunii martie 45.000 kg. fier vechi.

Succese importante în această 
acțiune au obținut brigăzile ute
miste de muncă patriotică de la 
termocentrala Paroșeni, mina Lu- 
peni, prșparația Lupeni, care în 
această perioadă au strîns între 
14.000—16.000 kg. fier vechi. De 
asemenea, și tinerii din brigăzile 
utemiste de muncă patriotică din 
orașele Vulcan și Uricani au între
prins acțiuni de colectare a fierului 
vechi obținînd realizări frumoase.

Goittcîbuția și angajamentul 
tinerilor din sectorul III

Bilanțul făcut la începutul lunii 
martie de tinerii din brigada ute- 
mistă de muncă patriotică din sec
torul III al minei Petrila condusă 
de utemistul Șișu Virgil, arată că 
în primele două luni ale anului, 
activitatea acestei brigăzi a fost 
încununată de succese.

Mobilizați de organizația de ti
neret utemiștii din sector au pre
dat I.C.M.-ului fier vechi în va
loare de peste 52.000 lei. Printre 
tinerii care au participat cu mult 
elan la colectarea fierului vechi din 
mină au fost Timar loan, Diac 
Petre, Grigore Nicolae, Talabă 
Nicolae și alții.

Tinerii din această brigadă 
și-au luat angajamentul ca în cins
tea celei de a 40-a aniversări a 
partidului să mai trimită oțelarilor 
de la Hunedoara, fier vechi în 
valor te de încă 20.000 lei.
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întreprinderea minieră 
„Petre Gheorghe" Baia Mare 

» i

angajează pe bază de concurs conform HCM 
106111959 mal$frl mineri.

Se asigură condiții de locuință pentru cel 
angajați.

Informații suplimentare se primesc de la 
serviciul de cadre al întreprinderii, telefon 2350 
Inferior 006 Baia Mare, regiunea Maramurof.

♦ 
♦

O.C.L. Produse industriale Petroșani
Anunță cumpărătorii că pentru sezonul de primăvară a 

pus în vînzare la toate magazinele și raioanele de tricotaje, 
un bogat și variat sortiment de:

— JACHETE PENTRU FEMEI
— SCAMPOLO PENTRU FEMEI
— VESTE BĂRBĂTEȘTI
— PULOVERE
— LENJERIE MATASE

precum și un bogat și variat sortiment de ciorapi și șosete.

Preparația cărbunelui Lupeni
anunță următoarele posturi vacante:

— două posturi de maiștri electricieni cu un salariu 
1250—1500 lei;

— un post
1500 lei.

Posturile se 
loc la 1 aprilie 
tie 1961 la biroul personalului de la preparația Lupeni ur
mătoarele acte:

— Certificat de naștere tip R.P.R. sau copie;
— Diplomă de absolvire în copie a unei școli tehnice de 

maiștri, în specialitatea respectivă sau a unei școli echiva
lente (sau acte din care să rezulte că la data de 1 iulie 
1956 candidatul a avut 12 ani vechime în funcția mais
tru) și

— autobiografie.

de I
»

de maistru flotare cu un salariu de 1250

pot ocupa în urmai concursului care va avea 
1961. Doritorii vor depune pînă la 25 mar-

i
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Propagandistul — figura centrală a învățămîntirfui de partid-
(Urmare din pag. l-a)

terea gradului de conștiință al 
celor ce studiază în sistemul în- 
vățămîntului de partid. Aceste 
rezultate constituie cea mai mare 
satisfacție pentru propagandiști, 
ele fiind o răsplată a muncii lor 
de mare răspundere și deosebit 
de frumoasă.

Pentru a putea asigura un con
ținut corespunzător învățământu
lui de partid propagandiștii tre
buie să se pregătească cît mai 
temeinic. Un ajutor prețios în 
pregătirea lor, propagandiști» îl 
primesc prin seminariile ce se 
organizează periodic de către Co
mitetul orășenesc de partid, prin 
cabinetul de partid. Aceste seml- 
narii constituie o formă sistema
tică de ajutorare a propagandiș
tilor în ridicarea nivelului lor 
politic și ideologic.

Marea majoritate a propagan
diștilor înțeleg importanța semi- 
nariilor pentru pregătirea lor pro
fesională și participă cu regula
ritate la ele. Propagandiști ca 
Sava Cornel de la Petrila, Pițur- 
că Constantin din Petroșani, Bur- 
lacu Constantin de la Lonea, 
Jurca Emil de la Vulcan și alții 
n-au lipsit niciodată de la se
minariile de pregătire, obținînd 
rezultate bune în conducerea cer
curilor și cursurilor.

O muncă de calitate desfășoa
ră în cadrul cercurilor și propa
gandiștii Kiraly Zoltan de la Lu
peni, Solorenco Pavel de la Ani- 
noașa, Milițescu Gheorghe de la 
Paroșeni și alții, care folosesc 
material didactic sugestiv cînd 
fac expuneri și conduc în mod 
atractiv discuțiile în seminarii.

Felul în care se desfășoară în- 
vățămîntul de partid dovedește 
că organizațiile noastre de partid 
s-au orientat în general bine în 
privința selecționării propagan
diștilor. Majoritatea sînt propa
gandiști care își iubesc munca, 
muncesc cu tragere de inimă și 
cu pasiune, studiază continuu, 
reușesc să facă convorbirile a- 
tr active.

Sînt însă unii propagandiști. 
care privesc în mod formal sar

cina încredințată, nu depun inte
res pentru ca activitatea cercuri
lor să fie îmbunătățită. Aseme
nea cazuri se întîlnesc acolo unde 
nu s-a muncit destul de temeinic 
în selecționarea propagandiști
lor, încredințîndu-se această im
portantă muncă unor oameni ca
re nu iubesc munca de propa
gandist. Numai așa se poate ex
plica faptul că sînt propagan
diști care n-au ținut de la înce
putul anului, nici o lecție în ca
drul cercurilor. Propagandistul 
trebuie să constituie un model 
de disciplină. Dar ce fel de dis
ciplină dovedește tovarășul ingi
ner Sziiszer Alexandru de la mi
na Uricani care de la începutul 
anului de învățămînt, n-a ținut 
nici o ședință a cercului politic 
pentru mineri, unde este propa
gandist.

In asemenea situație sînt și 
unele cercuri de la mina Aninoa- 
sa care nu și-au început activita
tea. încredințarea muncii de pro
pagandist unor oameni cu simț 
de răspundere scăzut, pricinuieș 
ie daune învățămîntului de partid.

Ce calitate pot asigura în cer
curile pe care le conduc propa
gandiști ca Nichita Gheorghe de 
la mina Uricani, Mărunțelu Lu
dovic de la U.R.U.M.P.. Florian 
Aloise de la șantierul 7 Construc
ții din Lupeni și alții care dove
desc o atitudine condamnabilă 
de nepăsare față de pregătirea 
lor personală

Asemenea propagandiști nu pot 
să asigure conținutul de idei al 
învățămîntului, fac ca și cursan- 
ții să-și piardă interesul pentru 
participarea la învățămînt. Nu 
este de mirare faptul că în cer 
curile conduse de propagandiști 
slab pregătiți și frecvența este 
scăzută.

Mai sînt propagandiști care 
nu-și întocmesc planuri pentru 
expuneți ci citesc din broșuri în
treaga lecție, lucru ce face ca șe
dințele cercurilor să fie plictisi
toare, iar alții nu fac seminarii, 
trec fugitiv peste lecția preceden
tă, itnprimînd astfel un caracter 
formal învățămîntului de partid 
în cercurile ce le conduc.

Propagandistul trebuie să ci
tească material bibliografic su
plimentar față de cursanți, să 
fie la zi cu problemele situației 
internaționale și ale politicii parti
dului. Totuși unii propagandiști 
nu citesc, se folosesc de notițele 
luate la seminariile de pregătire, 
alții se prezintă în fața cursan- 
ților cu notițe luate în urmă cu 
cîțiva ani, sau cu caiete împru
mutate de la alți propagandiști.

Toate aceste aspecte negative 
manifestate în activitatea unor 
propagandiști se datoresc faptu
lui că nu toate organizațiile de 
partid țin seama la selecționarea 
propagandiștilor de calitățile pe 
care aceștia trebuie să le aibă 
Mulți propagandiști buni, cu ex
periență de agi de zile în această 
muncă au fost schimbați, deoa
rece li s-au încredințat a-lte sar
cini, De asemenea în munca de 
propagandist sînt atrași prea pu 
țini tovarăși cu munci de răs
pundere, considerîndu-se că a- 
ceastă sarcină revine doar unor 
simpli membri de partid.

In Valea Jiului avem mulți 
membri de partid care au termi
nat diferite școli de partid, po
sedă cunoștințe politice și pro
fesionale, însă puțini dintre a- 
ceștia sînt propagandiști.

Multe din lipsurile manifestate 
puteau fi înlăturate dacă organi
zațiile de partid ar fi executat 
un control sistematic asupra 
muncii propagandiștilor. Acest 
lucru însă s-a făcut sporadic, 
timp îndelungat nu s-au contro
lat planurile de expunere și de 
seminarii ale propagandiștilor, 
controlul limitîndu-se adesea la 
constatarea frecvenței cursanților 
la convorbiri.

In timpul care a mai rămas 
pînă la încheierea cursurilor -a- 
nului de învățămînt este necesar 
ca munca propagandiștilor să fie 
esențial îmbunătățită, fiecare din 
ei să muncească în așa fel încît 
să dovedească că a meritat ma
rea încredere ce i s-a acordat de 
a propaga măreața învățătură 
marxist-leninistă, de a face edu- I 
cație comunistă maselor de oa- i 
meni ai muncii. I

4
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Magazinul Fondului plastic din Petroșani
strada Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 31 

vă oferă un bogat sortiment de : 
BATICURI, IMPRIMEURI, SCRUMIERE,

VAZE, JUCĂRII $1 BIBELOURI 
executate de artiști plastici din București

PRETORI CONVENABILE

1
 Procurați-vă de la „Librăria noastră" |

BIBLIOTECI PERSONALE : 
I de 1OO și 200 lei
♦ Plata cărților în 4 rate

PERȘONÂlUțUlj^E INTRĂ IN MINA

SÂ AlBA ASUPRA SA

RECHIZITE DE Fim”
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**Hotărîrea [. t. al P. l. 0. s. 
si I [ uliiiiii ile llilstil 
al II. a. 1. s. u plivire 

la acordarea șrenlllar Leala
MOSCOVA 18 (Agrepres) - 

TASS ttansmite :
Potrivit botărîrii Comitetului 

Central ai P.C.U.S. și Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. numărul 
premiilor Lenin care sînt decer
nate anual în Uniunea Sovietică 
pentru cele mai de seamă lucrări 
în domeniul științei și tehnicii se 
mărește de la 42 la 60, iar pentru 
opere în domeniul literaturii, artei, 
ziaristicii, și publicisticii — de la 
10 la 16. ’

în hotărîrea C.C. al P.C.U.S. și 
a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. se subliniază că, cu pri
lejul examinării operelor de lite
ratură, artă, ziaristică și publi
cistică, prezentate pentru a fi dis
tinse cu premiul Lenin, trebuie să 
se țină seama de importanța lor în 
dezvoltarea culturii socialiste mul
tinaționale, în educarea omului 
nou al societății comuniste.

Participarea R. P. R. la tîrgurtle 
internaționale

variate de comerț 
țările africane.

unde

In U. R. S. S. a fost creat. 
Comitetul de stat 

pentru tehnica electronică
MOSCOVA 18 (Agerpres) - 
La propunerea Consiliului de 

Miniștri ai U.R.S.S., Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. a creat 
Comitetul de Stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru teh
nica electronică.

Alexandr Sciokin a fost 
președintele noului Comitet.

numit

----- O-----

Congresul P. C. 
din Venezuela

CARACAS 18 (Agerpes)
După cum anunjă Agenția Pre- 

nsa Latina, cel de-al 3-lea Con
gres al Partidului Comunist din 

, Venezuela care a avut loc în o- 
rașul Caracas a aprobat docu
mentele adoptate la Consfătuirea 
de la Moscova a reprezentanți
lor partidelor comuniste și mun
citorești.

Congresul a ales Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
din Venezuela.

SetrerariaîBl 0. H. 0. ріиіійМ noi „iraialim 
ta suni belgian ii

NEW YORK 18 (Agerpres) 
în loc să ia măsuri energice 

pentru a asigura aplicarea rezolu
ției Consiliului de Securitate pri
vind evacuarea personalului bel
gian și străin din Congo, secreta 
riatul general al O.N.U. continuă 
să preconizeze doar „tratative" 
cu guvernul belgian și marionetele 
colonialiste din Congo. După cum 
anunță agenția France Presse, Se
cretariatul O.N.U. a numit o co
misie care urmează să plece în 
Congo pentru a „acționa" în ve
derea aplicării rezoluției Consi
liului de Securitate. Agenția arată 
că trimiterea acestei comisii a 
fost hotărîta in urma unui schimb 
de telegrame intre Hammarskjoeld 
și Kasavubu. Comisia se va întîlni 
în Congo cu Kasavubu și „va 
pleca în alte centre ale Congou- 
lui în care va considera utilă pre
zența sa".

Anunțînd constituirea acestei co
misii, purtătorul de cuvînt al Se
cretariatului O.N.U. anunță de 
asemenea că un reprezentant al secre-

maiiooeitls toleoialiJleposibilitățile 
exterior cu

La Goteborg (Suedia), 
R.P. Romînă participă anul a- 
cesta pentru prima oară cu un 
pavilion, se vor prezenta măr
furi care interesează piața țări
lor nordice și în special Suedia : 
produse petroliere și chimicale, 
produse ale industriei ușoare și 
alimentare etc.

De asemenea, pentru prima 
oară vor fi expuse produse ro- 
mînești la Tîrgul de la Triest, 
îndeosebi produse ale industriei 
de prelucrare a lemnului. Prin 
tre exponate se vor mai afla 
produse ale industriei petrolului 
și chimiei, precum și ale indus
triei textile și alimentare.

La tîrgurile internaționale de 
la Tokio, New York și Poznan, 
țara noastră va participa cu bi
rouri tehnico-comerciale.

Prezența R.P. Romîne la tîr
gurile internaționale de la Leip
zig, Londra și Frankfurt pe 
Main s-a bucurat de o bună a- 
preciere. In această primăvară 
țara noastră 
alte tîrguri 
curînd se 
gul general de la Casablanca, 
la care în pavilionul romînesc, 
vor fi expuse: utilaj petrolifer, 
tractoare și mașini agricole, ma- 
șini-unelte, utilaj energetic, ma
șini pentru construcții rutiere, 
electromotoare, motoare termice, 
pompe, compresoare, obiecte de 
mecanică fină, produse petroli
ere, chimicale, produse ale indus 
itriei lemnului, material de cons
trucție, hîrtie, textile, încălțămin
te și altele, exportate în mod 
curent în numeroase țări de că
tre întreprinderile romînești de 
stat pentru comerțul exterior. 
Pavilionul romînesc va ilustra

----------------- O

DECLARAȚIILE LUI J. NEHDU
La 17 martie în cadrul unei con

ferințe de presă ținute la Londra 
primul ministru Nehru a fost ru
gat să-și împărtășească impresiile 
cu privire la conferința țărilor 
Commonwealth-ului britanic.

Nehru a subliniat că retragerea 
Uniunii Sud-Africane din Com
monwealth i-a provocat o mare u- 
șurare.

Răspunzînd Ia o întrebare refe
ritoare la situația din Congo, Ne
hru a declarat că este necesar să 
fie adusă la îndeplinire în sfirșit 
rezoluția Consiliului de Securitate 
și să fie evacuați din Congo tcți 
militarii și consilierii belgieni.

Răspunzînd la alte întrebări, 
Nehru s-a pronunțat în favoarea 
acordării locului ce i se cuvine 
de drept Republicii Populare Chi
neze în O.N.U. și pentru lărgirea 
componenței Consiliului de 
ritate prin includerea țârilor 
cane.

Nehru a declarat că este 
sar ca China să ia parte la tra
tativele pentru dezarmare, deoa
rece, a declarat el, o putere atît 
de mare cum este China nu poate 
fi exclusă de la discutarea proble
mei dezarmării.

Referindu-se la situația din 
Laos, Nehru a spus că a primit o 
scrisoare din partea regelui Lao- 
sului în care este rugat să contri-

va participa la 
internaționale. In 

va deschide Tir-

I

buie la încetarea intervenției străi
ne în treburile interne ale Laosu- 
lui. Laosul, a spus Nehru, poate 
să-și făurească un viitor numai 
dacă va rămîne o țară neutră, 
Nehru s-a pronunțat în favoarea 
reluării activității Comisiei inter
naționale pentru control și supra
veghere în Laos și în favoarea 
convocării unei conferințe interna
ționale în vederea discutării între
gii probleme.

Răspunzînd la întrebarea privind 
atitudinea lui față de recenta con
ferință de la Tananarive a „oa
menilor politici" congolezi (mario
netele Chombe, Kasavubu, etc. 
n.r.), Nehru a subliniat că în Con
go trebuie să fie convocat parla
mentul care va rezolva toate pro
blemele.

— O—

Intre 11-14 mai Congresul 
al XVI-lea al P. C. Francez

PARIS 18 (Agerpres)
Biroul Politic al C.C. al Parti

dului Comunist Francez, a anun
țat că datorită alegerilor canto
nate stabilite de guvern p^htru 
începutul lunii iunie, Congresul 
al XVI-lea al partidului urmează 
să se tină mai devreme și anume 
între 11 și 14 mai a.c.

Secui 
afri-

nece-

O uriașă surpare într-o mină din Suedia
STOCKHOLM 18 (Agerpres) 

TASS ttansmite :
în mica localitate Idkerberget 

în apropiere de orașul Borlange 
(Suedia centrală) la exploatările 
de minereu de fier s-a produs o 
surpare, in urma căreia s-a for
mat un uriaș crater avind dimen
siunile 100X75 metri și o adînci- 
me de 400 metri. în prăpastie a

dispărut un garaj cu 
vehicule, 11 case de 
aflat în primejdie. Toți locuitorii 
lor au fost evacuați.

Surparea s-a produs ca urmare 
a faptului că patronii minelor, în 
goana după profituri, „nu aveau 
timp" să execute lucrările de sus
ținere și să ia măsuri de precau
ție împotriva surpărilor din minele 
vechi.

zece auto- 
locuit s-au

CRONICA EVENIMENTELOR SĂPTĂMÎN1I
La O.N.U. este obișnuitul re- 

paos de sfîrșit de săptămînă dar, 
din păcate, și la capătul acestei 
săptămâni ca și la sfîrșitul săptă- 
mînii precedente repaosul urmează 

• după zile de lucru în cate practic 
nu s-a lucrat. Nu există un prece
dent pentru asemenea manevre de 

•culise ca acelea desfășurate în a- 
ceastă perioadă de puterile occi
dentale pentru a mutila ordinea 
de ai a sesiunii Adunării Genera
le. Nerăbdarea cu care au așteptat 
popoarele întregii lumi începerea 
celei de-a doua etape a sesiunii 
a 15-a a O.N.U. s-a dovedit pînă 
acum a fi zadarnică. Este bine 
cunoscut motivul pentru care nu 
s-a putut trece încă la dezbaterea 
problemelor de pe ordinea de zi 
și nici măcar la stabilirea succe
siunii lor. Cu toate că problema 
dezarmării este de fapt principala 
chestiune rămasă nedezbătută care 
a făcut necesară neobișnuita pre
lungire a sesiunii Adunării Ge
nerale, delegațiile statelor occiden
tale și in primul rînd delegația 
Statelor Unite doresc să p excludă 
cu totul de pe agendă, după ce 
în toamnă au izbutit prin presiu
nile lor să o repartizeze spre a fi 
discutată nu Adunării Generale, 
cum ar fi fost firesc, ci Comite
tului Politic.

Tendința generală a acestor de
legații este de a alege dintre pro
blemele restante nu pe acelea a

căror discutare poate să ducă la 
îmbunătățirea atmosferei internațio
nale ci, dimpotrivă, de a consacra 
cea mai mare parte a dezbaterilor 
faimoaselor false probleme ridi
cate tot de ele pentru a înteți 
flacăra înghețată a războiului rece 
și de a nu aborda problemele vi
tale.

Ideea lansată de reprezentantul 
S.U.A. la O.N.U., A. Stevenson, 
că discutarea dezarmării ar fi 
primejdioasă, a uimit pe toți cei 
ce așteptau ca noul guvern al 
Statelor Unite să aibă o atitudi
ne mai constructivă decît prede
cesorul său față de această ches
tiune crucială. Această atitudine 
confirmă știrile din surse ameri
cane potrivit cărora Statele Unite 
sînt încă departe de stabilirea u- 
nei noi poziții în această chestiune 
și mai ales, de posibilitatea de a 
răspunde într-un mod adecvat cu
noscutelor propuneri ale Uniunii 
Sovietice cu privire la dezarmarea 
generală și totală.

Timpul trece și din cauza obs
trucției anumitor puteri lai O.N.U. 
lucrurile stau pe loc. Nu a putut 
fi luată in discuție nici problema 
congoleză, de a cărei urgență a 
avertizat în cursul acestei săptă
mîni A.A. Gromiko.

Retragerea forțată a Uniunii 
Sud,-Africane din Commonwealth 
apreciată unanim ca o victorie a 
membrilor afro-asiatici ai acestuia

și ca o înfrîngere a Marii Britanii 
a avut un larg răsunet în special 
pe continentul african unde alian
ța existentă între țări ca Ghana 
sau India și rasiștii fanatici din 
guvernul lui Verwoerd era de ne 
înțeles. Acum se vorbește tot mai 
insistent despre izolarea Angliei 
în cadrul Commonwealthului, și 
această însingurare paradoxală în 
interiorul comunității create 
Marea Britanie în jurul ei, nu 
rămîne fără consecințe. După pă
rerea comentatorului agenției „U- 
nited Press International, К. Tha
ler, „este foarte posibil ca în urma 
eșecului strategiei sale privind 
Commonwealthul Anglia să se a- 
proprie mai mult de Europa occi
dentală", întrucît „este descuraja
tă de lovitura pe care a primit-o 
politica sa privind Commonweal
thul". Esența problemei constă 
pentru Anglia în legăturile sale e- 
conomice ru Uniunea Sud-Africa- 
nă, care sînt atît de strînse incit 
însuși domnul Macmillan a consi
derat necesar să dea asigurări atît 
autorităților din această țară cît și 

•oamenilor de afaceri britanici că 
ieșirea Africii de Sud din Com
monwealth nu le va afecta.

în săptămînă care a trecut s-au 
conturat perspective mai favorabi
le pentru încetarea războiului din 
Algeria. După ce guvernul fran
cez a anunțat că este de acord să 
ducă tratative cu guvernul provi
zoriu al Republicii Algeria șansele

de
va

de reglementare a problemei al
geriene pe linia cerută cu atîta 
insistență și de atîta vreme de 
opinia publică franceză au crescut. 
Dar de la acest comunicat și pînă 
la începerea tratativelor, de la în
ceperea acestor tratative și pină 
la încheierea lor cu succes mai 
este încă o cale lungă și piedicile 
nu vot fi puține.

Un fapt deosebit de pozitiv în 
aceste zile este începerea 
tratative ale 
așteptate cu 
lume. Marți 
discuțiile în 
experiențelor 
dacă sînt adevărate promisiunile 
făcute de unele oficialități ameri
cane cu privire la modificarea po
ziției S.U.A. la aceste tratative, 
putem să așteptăm vești bune. Co
mentatorii occidentali atribuie o 
mare importanță și întrevederii 
care a avut loc sîmbătă între A. 
A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al Uniunii Sovietice și 
Dean Rusk, secretarul de Stat al 
S.U.A., prima întîlnire la acest ni
vel de la instalarea noii adminis
trații americane. Să sperăm că 
săptămînile ce vor urma vor da 
prilejul unor tratative rodnice în 
cele mai diferite probleme înce- 
pînd de la chestiunea dezarmării 
pe care trebuie să o dezbată Or
ganizația Națiunilor Unite și pînă 
la problema algeriană care urmea
ză să fie discutată între părțile 
interesate.

FELICIA ANTIP

unor 
căror rezultate sînt 
interes în întreaga 

se reiau la Geneva 
problema interzicerii 
cu arma nucleară și,

tariatului va pleca la 21 martie 
la Bruxelles pentru a duce „tra
tative" cu guvernul belgian pri
vind aplicarea rezoluției Consiliu
lui de Securitate.

Pentru a face față uriașului val 
de proteste împotriva asasinării 
lui Lumumba și sub presiunea ce
rerilor opiniei publice internațio
nale de a se efectua o anchetă, 
potrivit agenției Reuter, secreta
riatul O.N.U. a cerut Birmaniei, 
Etiopiei și Mexicului să numească 
cîte un jurist pentru a face parte 
dintr-o comisie de anchetă.

o----
Guvernul englez a reușit 

să impună Camerei Comunelor 
proiectul de lege cu privire 

la majorarea tarifelor 
pentru asistența medicală
LONDRA 18 (Agerpres)
Guvernul englez а reușit să 

impună Camerei proiectul de le
ge cu privire la majorarea tari
felor pentru asistența medicală, 
împotriva căruia s-au pronunțat 
cu hotărîre păturile largi ale o- 
piniei engleze.

Noul proiect de lege prevede 
majorarea taxelor pentru anu
mite feluri de asistență medicală, 
inclusiv o majorare simțitoare 
a taxei pentru rețetele scrise de 
medici — de la un șiling per re
țetă la doi șilingi pentru fiecare 
medicament prescris.

PROGRAM DE RADIO
20 martie

PROGRAMUL I. 6,10 Melt*’ 
populare romînești, 7,15 Tarantek ;
7.30 Sfatul medicului : Sănătatea 
și cultura fizică, 8,00 Din presa 
de azi, 8,30 Concert popular, 9,30 
Tinerețea ne e dragă, 10,15 Con
cert de estradă, 11,03 Actul al 
Ш-lea al operei „Hănsel și Gre- 
tel", 12,20 Piese simfonice, 13,05 
Muzică din operete, 14,00 Muzică 
populară românească și a minorită
ților naționale, 14,30 Muzică sim
fonică, 15,10 Concert de muzică 
ușoară, 15,50 Note de lector, 16,00 
Muzică populară din Moldova, 
17,15 Cîntece, 17,30 Roza vînturi- 
lor, 18,00 Program muzical pen
tru fruntașii în producție și agri
cultură, 18,30 Almanah științific^ 
19,05 Muzică ușoară de compozi
tori sovietici, 20,20 Noapte bună 
copii, 20,30 Interpreți de odinioa
ră ai muzicii populare romînești, 
20,45 Tribuna radio, 21,34 Muzică 
ușoară, 22,30 Cîntă orchestra de 
studio a Radioteleviziunii, 23,00 
Muzică corală clasică. PROGRA
MUL II. 14,08 Muzică din opere,
14.30 Prelucrări de folclor ale 
compozitorilor noștri, 15,30 Arii 
și duete din operete, 16,15 Muzică 
interpretată la chitară, 16,30 Vor
bește Moscova, 17,00 Din folclorul 
popoarelor, 18,05 Carnet de re
porter : Brigada de tineret, 19,30 
Radioreportaj : Cumpărătorii des
pre calitatea produselor, 19,40 
Formații de amatori în studiourile 
noastre. 20,00 Buchet de melodii 
de muzică ușoară, 21,15 Muzică 
populară romînească interpretată 
de Rodica Bujor și Pavel Tornea, 
21,55 Valsuri.

----o----

CINEMATOGRAFE
20 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Aveau 19 ani ; Al. Sahia : Alerg 
după o stea ; PETRILA : Am fost 
satelitul soarelui ; ANINOASA : 
Nu aștepta luna mai ; VULCAN : 
Primăvara ; LUPENI : Darctee ; 
URICANI : Departe de patrie. ,
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