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Filatura Lupeni... Prin 
sute și sute de filiere mai 
subțiri decît vîrful de ac, 
se scurge neîncetat visco
za transformîndu-se în 
firul de mătase albicios 
și moale la pipăit, în mă- 
tasa care are o măre cău
tare în magazine. Fila
toarele de aici cunosc a- 
cest lucru și se străduiesc 
să realizeze numai mătase 
de cea mai bună calitate. 
„Firul de mătase, ne spu
ne tov. ing. Pușcariu E- 
milian, directorul uzinei, 
trebuie să fie uniform fi
lat, să aibă un luciu ca
racteristic și o rezistență 
mecanică ridicată. Pentru 
asta este nevoie să se a- 
cqrde atenție deosebită ca- 
j.’țății producției în toate 
fîfcele de fabricație. Mă
surile elaborate la uzină 
pentru respectarea și îm
bunătățirea calității mătă
sii urmăresc tocmai acest 
lucru“.

Orientîndu-se, la indi
cația organizației de par
tid, spre o calitate supe
rioară a producției, colec
tivul uiznei și-a îndreptat 
atenția asupra a două as
pecte ale muncii sale : ri
dicarea calificării cadrelor 
și modernizarea utilajelor 
uzinei. In amîndouă, fila-

toarele au obținut reale 
succese.

— Pentru' ca mașinile 
noastre să producă mătase 
care să satisfacă exigen
țele cumpărătorilor, ele 
trebuie mînuite de mun
citori cu înaltă calificare, 
ne spune inginerul șef al 
uzinei. Cursurile de ridi
care a calificării care 
funcționează în uzina 
noastră îndeplinesc în bu
nă măsură această cerin
ță. La secția de prepa
rare a viscozei și la ate
lierul auxiliar peste 85 la 
sută din personal frecven
tează aceste cursuri, parti- 
cipînd chiar și muncitori 
cu o îndelungată experien
ță. în curînd vor fi des
chise încă două cursuri de 
ridicare a calificării la 
secțiile de filatură și la fi
nisaj textil. Acțiunea pen
tru asigurarea de cadre 
bine calificate nu se re
zumă la aceste cursuri. Ea 
este dusă zlinic de către 
fiecare brigadă, de fiecare 
muncitoare mai veche ca
re și-a adunat în jur pe 
cele mai tinere îngrijin- 
du-se de calificarea lor la 

. mașini. Așa procedează
GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)

UNDE MERGEM MÎINE ?
PETROȘANI : Stadionul Jiul: fotbal, Jiul — ij 

C.F.R. Roșiori de Vede (categoria B) oră 16,00.
Sala I.M.P.: tenis de masă, campionatul

R.P.R. faza orășenească, ora 9. (
Arena Jiul: popice, Jiul II (M) — Minerul II !• 

Lupeni (F), ora 8. £
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wA LUPENI : Stadionul Minerul: fotbal, Minerul | 
**LT— Victoria Călan (campionatul regional),!

f

ora 16,00.
Arena Viscoza: popice, Viscoza — Jiul Petro

șani, ora 8.
Arena Constructorul: popice, Retezatul Uri

cani — Preparația Lupeni, ora 8; Viscoza (F) 
— Constructorul II Lupeni (M) ora 14.
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PETRILA : Stadionul Minerul: rugbi, Jiul — 5,------.---- , J. ’
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________ _______ _______ _ . .. ? 
- Minerul Vulcan (campionatul

Chimia Făgăraș (campionat de calificare), 
ora 11.

LONEA : Stadionul Parîngul: fotbal, Parîn- 
gul I.onea — Minerul Petrila (campionatul re
gional), ora 16,00.

ANINOASA : Stadionul Minerul: fotbal, Mi
nerul Aninoasa -- 
regional), ora 16,00.

Cu planul trimestrial 
îndeplinit inainte de termen

Minerii de la Uricani
în fiecare lună din a- 

cest an, minerii celei mai 
tinere mine din bazin, mi
na Uricani și-au îndepli
nit și depășit ritmic sar
cinile de plan. In luna 
martie, de pildă, în între
cerea socialistă desfășura
tă în cinstea glorioasei a- 
niversări, ei și-au întrecut 
sarcinile de plan cu pes
te 5.400 tone de cărbune 
cocsificabil de hună ca
litate. Îmbinînd în mod 
armonios exploatarea ra
țională a stratelor de căr
bune cu acțiunea de masă 
pentru alegerea șistului vi
zibil în abataje, minerii 
de la Uricani au livrat 
cărbune de tot mai bună 
calitate. In luna martie 
procentul de cenușă în 
producția lor a fost cu 
3,3 la sută sub norma ad
misă, acest fapt aducîn- 
du-le bonificații egale cu 
contravaloarea a peste 
970 tone de cărbune coc-

sificabil. Indreptîndu-și a- 
tenția spre îmbunătățirea 
calității producției, colec
tivul minei Uricani пц a 
neglijat nici îndeplinirea 
altor indici de plan. Mi
nerii de aici se remarcă 
prin înalta productivitate 
a muncii lor. In luna fe
bruarie la Uricani s-a dat 
de fiecare post prestat ci
te 1,251 tone de cărbune, 
iar in martie randamen
tul a sporit 
pe post în 
timele zile 
randamente
1,450—1,635 tone de căr
bune pe fiecare post pres
tat. DATORITĂ SUC
CESELOR OBȚINUTE 
PÎNĂ ACUM COLECTI
VUL MINEI URICANI 
DĂ CĂRBUNE IN 
CONTUL TRIMESTRU
LUI II ÎNCĂ DIN ZIUA 
DE 22 MARTIE FIIND 
ASTFEL COLECTIVUL 
FRUNTAȘ PE BAZIN.

la 7,355 tone 
medie, în ul- 

obținîndu se 
■pe mină de

Minerii de la Petrila

Delegația Republicii Populare Romîne 
care va participa la sesiunea 
Comitetului politic consultativ 

ai țărilor Tratatului de la Varșovia
Vineri seara a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Moscova, 

delegația Republicii Populare Romine care va participa la ședința 
Comitetului politic consultativ al țărilor Tratatului de la Varșovia, 

Delegația este alcătuită din tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, șeful delegației, Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, general de armată Leontin Sălă- 
jan, ministrul Forțelor Armate, Comeliu Mănescu, ministrul Aface
rilor Externe și Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării.

La plecare, pe peronul gării Băneasa, membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, A- 
lexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Alexandru Bîrlădeanu, Avram Bunaciu, de membri ai 
C.C. al P.M.R., 
de partid și

Au fost 
București.

de 
de

ai ConsUfadui de Stat și ai guvernului, activiști 
stat, conducători ai organizațiilor de masă, 
față membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 

(Agerpres)

Calitatea reparațiilor — 
în centrul preocupărilor

de

însuflețit de Directi
vele cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii 
socialiste în cinstea ani
versării a 40 de ani de 
la înființarea P.C.R., со» 
lectivul de muncitori, teh
nicieni ți ingineri de la 
mina Petrila obține pe zi 
ce trece succese remarca
bile în procesul de pro
ducție.

Colectivul minei Petrila 
traducând în viață o se
rie de măsuri tehnico- 
organizatorice și propuneri 
ale oamenilor muncii a 
reușit ca ieri la orele 14 
să realizeze integral sarci
nile planului de 
producție pe pri
mul trimestru al 
anului.

In cele trei luni 
care s-au scurs 
din acest an mi
nerii petrileni au 
extras mii de to- 

cărbune

peste plan, productivita
tea muncii în abataje a 
crescut cu 0,287 tone căr
bune pe post față de plan, 
iar conținutul de cenușă 
al cărbunelui a fost redus, 
cu 0,2 la sută față de nor
ma admisă.

In cursul primelor trei 
luni cea mai mare canti
tate de cărbune la mina 
Petrila au extras-o brigă
zile conduse de tov. Bar- 
tok îosif, Bartha Francisc, 
Cristea Nicolae, Michicv 
Gheorghe, Coboară Victor, 
Belu Sabin, Cuaoș Ghe
orghe, Demeter Ioan, Ma
rian Simion și alții.

Zi de zi la Atelierul central 
reparații electrice al Uzinei elec
trice Vulcan muncitorii, maiștrii 
și tehnicienii desfășoară o rodnică 
activitate în producție. Zeci de 
motoare electrice, diferite, de la 
exploatările miniere din Valea 
Jiului, sînt reparate în această 
secție. Obiectivul principal al în
tregului colectiv este executarea 
unor reparații de bună calitate. In 
acest scop s-au aplicat numeroase 
măsuri, s-a urmărit îndeaproape 
ca fiecare lucru să corespundă ca
lității cerute.

Pentru ca munca să se desfășoa
re în mod mai organizat, cu rezul
tate bune, s-a introdus lucrul pe 
operații, muncitorii specializîndu-se 
în una din operații. La motoarele 
de curent continuu au fost sepa
rate în faze lucrările de pregătire 
și asamblare a colectoarelor. Teh
nicienii și muncitorii urmăresc în
deaproape calitatea lucrărilor exe
cutate. In acest scop s-au introdus 
fișele de control tehnic pe opera
ții de lucru,. care se semnează de 
tehnicianul ce răspunde de repara
ții, după ce a verificat dacă lu
crarea este de calitate corespunză
toare. In afară de ăsta, s-au ți
nut cursuri de calificare, fapt care 
a contribuit la ridicarea califică
rii profesionale a muncitorilor.

întregul colectiv de la 
A.C.R.E.V. depune eforturi pentru 
a da lucrări de bună calitate, la 
un preț de cost cît mai scăzut.

Vorbind de calitate trebuie ară
tat totuși, și asta nu din vina ce
lor de aid, că ea poate fi încă 
mult îmbunătățită. Cum anume ? 
Dacă la lucrările de reparații a mo
toarelor s-ar întrebuința materia
le corespunzătoare și de bună ca
litate. Dar nu sînt rare cazurile 
cînd acestea lipsesc și se folosește 
material de calitate slabă. Așa 
de pildă, tuburile Warniș, care se 
cer a fi încercate la 1500 V. stră
pung la numai 1000 V. fapt care 
cere multă muncă în, plus pentru 
refacere. De multe ori sîrtna pri
mită este necorespunzătoare și tre
buie trefilată sau laminată fapt 
care încarcă prețul de cost.

Pentru a lichida acest neajuns 
și a ajuta pe mundtorii de la 
A-.G.R.E.V. să dea lucrări de și 
mai bună calitate, Direcția comer
cială a C.C.V.J. trebuie să ia mă
suri, să acorde mai mult interes 
procurării de materiale corespun
zătoare, la dimensiunile cerute 
și de bună calitate.

Muncitorii de aid, luptînd în 
continuare pentru a ridica calita
tea lucrărilor, urmînd exemplul 
celor mai buni dintre ei ca Ghi- 
lea Mihai, Tinea Iosif, Băran Du
mitru, Simedrea Constantin, Csa- 
clani Margareta, Nyika Silvia, 
Pașca Doina, vor obține în viitor 
rezultate și mai bune.

ȘT. EKART

Sesiunile de constituire a sfaturilor populare 
din orașele și comunele Văii Jiului

i • T ■: ăâW

La biblioteca din Petrila au sosit noi cărți. Pentru populariza
rea cărților noi bibliotecara și-a întocmit un plan de recenzii, seri 
literare și conferințe. Printre cărțile care vor fi prezentate cititorilor 
sînt volumele „Nuvele" de Al. Sahia, „Cîntecul vieții" de A. 
Toma, „Drumul spre ziuă" de I. Străuț, „Pe muchie de cuțit" de 
M. Beniuc și altele.

Zilele trecute au avut loc în 
toate localitățile Văii Jiului se
siunile de constituire a sfaturi
lor populare orășenești și comu
nale, la care au participat depu
tății aleși la 5 martie. După va
lidarea mandatelor deputaților, 
sesiunile au ales comitetele exe
cutive și comisiile permanente 
ale sfaturilor populare. Cu pri
lejul sesiunilor de constituire, 
sfaturile populare au dezbătut 
unele probleme gospodărești și
au luat hotărîri corespunzătoare. 

Prima sesiune 
a Sfatului popu
lar al 
Lupeni 

comitetul executiv și 
permanente. Președinte 
tetului executiv a fost
Uttb Ludovic. In încheierea se
siunii a fost prezentată o infor
mare cu privire la sarcinile ce 
stau în fața sfatului popular 
pentru gospodărirea și înfrumu
sețarea orașului.

După valida
rea mandatelor 
deputaților, se
siunea Sfatului 

popular al orașului Vulcan a 
ales comitetul executiv și comi
siile permanente. Președinte al 
comitetului executiv a fost ales 
tov. Beteringhe Vasile.

Deputății au purtat apoi dis
cuții în legătură cu principalele 
sarcini ale sfatului popiilar în le-

Lupeni
orașului 
a -ales 

comisiile 
al corni 
ales tov.

gătură cu îmbunătățirea aspec
tului urbanistic al localității, a- 
doptînd în acest sens un plan de 
măsuri.
--------- ---------- jn sesiunea 

Petrila I Sfatului popular 
________. I al orașului Pe

trila au fost va
lidate mandatele deputaților din 
rîndul cărora au fost aleși 11 
membri în noul comitet executiv. 
Președinte al comitetului executiv 
a fost ales tov. Feher Iosif.

Deputății au adoptat un plan 
de măsuri privind înfăptuirea 
propunerilor făcute de oamenii 
muncii în . campania electorală, 
precum și pentru buna gospodă
rire și înfrumusețare a orașului. 

In fruntea nou
lui comitet exe
cutiv, 
siune

popular din comuna 
ales ca președinte pe 
loan. Apoi sesiunea 
sarcinile sfatului popular privind
realizarea planului de contribu
ție voluntară a cetățenilor pe 
1961.

Sesiunea a adoptat apoi un 
plan de măsuri, în care se pre
vede printre altele, ca planul con
tribuției voluntare pe 1961 și. fie 
realizat pînă la 1 Mai a. c.

BXnifa
recenta se- 
a Sfatului 
Banița l-a 

tov. Bubela 
a analizat

Vulcan

Iscroni
Sesiunea sfa

tului popular al 
comunei Iscroni 
a ales comitetul 
din 9 membri șiexecutiv format

comisiile permanente. Președinte 
al comitetului txecutiv a rost ales 
tov. Bora Aurel.

In cadrul pri
mei sesiuni a , 
Sfatului popular 
al comunei Ani

noasa, deputății au ales comite
tul executiv, iar ca președinte al 
sfatului popular, pe tov. Popa 
Pavel.

In continuare sesiunea a ana
lizat sarcinile sfatului popular 
privind înfăptuirea propunerilor 
oamenilor muncii din comună cu 
prilejul campaniei electorale, sta
bilind în acest 
respunzătoare.

Aninoasa

sens măsuri co-

Sesiunea Sfa
tului popular al 
comunei Uricani 
a ales comitetul 

executiv și comisiile permanente. 
Președinte al comitetului execu
tiv а fost ales tov. Mogoș loan. 
Sesiunea a analizat realizarea 
planului de contribuție voluntară 
pe anul 1961.
- --------------- 1 Sesiunea de 
C. lui Neag ’ constituire a Sfa- 

tului popular al 
comunei Cîmpu 

lui Neag a ales comitetul execu
tiv al sfatului popular, iar ca 
președinte pe tov. Manolescu îlie.

Uricani
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Plante producătoare de ceara

Mvltafft ta o cieurslc in inima Retezatului

Custura Bucurii

inima m-asivu- 
Pietrele. Acest 

străbătut de

cela care străbate 
lui, de la Buta la 
itinerar este mult 
turiști.

...Pornind de la Cîmpu lui 
Neag, unde ai tras la cabana nouă 
și confortabilă — realizare a re
gimului nostru democrat-popular 
— pașii te poartă în sus prin mi
nunata Vale a Jiului de vest, a- 
pof pe Valea Buții, spre cabana 
cu același -nume situată la hota
rul sudic al marii rezervații na
turale a Retezatului. Pe această 
vș-le, în drum spre cabană, drum 
pe care-1 parcurgi în circa 4 ore, 
merită să fie văzute sălbaticele 
chei ale Buții, săpate în stînca 
de calcar.

Cabana Buta, recent renovată, 
poate găzdui în condiții bune 35 
de excursioniști.

De aici, după o odihnă care nu 
trebuie neglijată, drumul începe 
să fie și mai frumos. Trecînd 
peste șaua dintre Muntele Drăg- 
șanu și Muntele Păpușa, situată 
la o altitudine de peste 1800 me
tri, cobori în Valea Lăpușnicu- 
lui Mare și apoi urci pe Valea

tului. Spre apus, la mică distan
ță se înalță vîrful Bucura, spre 
răsărit Custura Bucurei, Peiea- 
ga și Păpușa, spre nord-vest Re
tezatul, iar spre nord culmile 
Stînișoara și Pietrele.

Apoi drumul coboară pe Va
lea Pietrelor și după alte 3 ore 
ai sosit la cabana de la hotarul 
nordic al rezervației naturale. 
Cabana Pietrele poate găzdui pî- 
nă\la 150 excursioniști, este bine 
aprovizionată și are lumină elec
trică.

Odată cu popasul făcut la ca
bană traversarea Retezatului 
s-a terminat, deși mai sînt multe 
de văzut și pe Vale în jos pînă 
în satul Nucșoara din raionul 
Hațeg (drum de 3 ore). Merită 
să fie văzută, de exemplu, cas
cada de la Cîlnic.

Traversarea Retezatului poa
te fi făcută și în sens invers. 
Pornind cu trenul din Petroșani, 
excursionistul coboară la Ohaba 
de sub piatră și trecînd prin sa
tele Sălașul de jos și Sălașul 
de sus, ajunge la Nucșoara ca
re, la fel ca și Cîmpu lui Neag,

Multe plante au proprietatea 
de a secreta substanțe ceroase la 
suprafața diferitelor organe. Așa 
de exemplu, se găsește ceară pp 
tulpini (secară), pe frunze (var
ză), pe fructe (prun) etc. Sînt 
însă unele plante care secretă o 
cantitate mult mai mare de cea
ră, care poate fi recoltată și fo
losită.

Printre acestea se numără pal
mierul de ceară (Ceroxylon an- 
dicola-) din Munții Anzi, care are 
un trunchi de 50 m. înălțime și 
frunze de 6—7 m. lungime. Pe 
cicatricele rămase pe trunchi 
după căderea frunzelor se depu
ne o secreție ceroasă sub formă 
de solzi, de grosimi ce pot a- 
tinge 3 mm. Un palmier poate 
da pînă la 14 kg. de ceară pe an.

Alt palmier (Copernicia ceri- 
fera), din șesurile Braziliei, care 
are o înălțime de 14—16 m., pro
duce ceară pe suprafața frunze-

lor sale. Ceara poate atinge o 
grosime de 15—20 de microni. 
Un palmier poate da anual peste 
2 kg. de ceară, cunoscută sub 
numele de ceară carnauba.

Un copac ce trăiește în Ame
rica de Nord, numit Myrica ce
nters care atinge 1—2 m. înăl
țime, produce pe pielița fructu
lui său ceară sub formă de gra
nule de mărimea unui bob de 
mazăre. Un copăcel poate da 
2—3 kg. de ceară anual

O altă plantă, numită dovlea
cul sau castravetele dte ceară 
(Benicosa cerifera), care crește 
în sudul Asiei, în Australia și 
în serele din Europa, face un 
fruct cilindric de 25—40 cm. lun
gime și de 10—15 cm grosime. 
Acest fruct comestibil este aco
perit de o pojghiță de ceară care 
se reface dacă este recoltată.

Ceara vegetală este asemănă
toare cu cea a albinelor și are a- 
celeași întrebuințări.

o------

Dintre munții ce înconjoară cu 
un brîu viguros Valea Jiului ma
sivul Retezat oferă cele mai de 
neuitat priveliști oamenilor mun
cii iubitori ai excursiilor și ai 
naturii. Zeci de piscuri semețe, 
de peste 2000 metri înălțime, do
minate de vîrfurile Peleaga 
(2511 m.), Păpușa (2501 m.), 
Retezat, Bucura, Custura, Vîrful 
Mare (de peste 2400. m.), nenu
mărate lacuri și tauri de origine 
glacială, pîraie care se rostogo
lesc din prag în prag, o floră 
și o faună bogată — iată ce o- 
feră Retezatul.

Masivul Retezat este străbătut 
dfe o rețea deasă de itinerarii tu- 

, ristice. Dintre toate, cel mai fru
mos și mai accesibil oamenilor 
muncii din Valea Jiului este a-

lui Mare și apoi 
Bucurei spre 
muntele și lacul 
alpin cu același 
nume. Pe acest 
traseu la altitu
dini de 2000 me
tri, întîlnești trei 
din cele mai fru
moase Jacuri ale 
Retezatului: Lia, 
Iezerul Bucura 
și Ana. După 
un drum de 3— 
3 ore și jumă
tate merită să 
faci un popas 
pentru a admira 
aceste frumuseți 
ale naturii și a 
prinde puteri.

Aici, pe șaua 
dintre Custura 
și Bucura, ești tn 
inima Reteza- Intoarcerea la cabană

A N E C
• Pe vremea cînd era încă pro

fesor anonim, Albert Einstein 
umbla pe străzile New York-ului 
într-un palton cam ponosit. Un 
cunoscut, întîlnindu-l, îi atrase 
atenția cam jenat:

— Paltonul dv., d-le profesor, 
e puțin cam ros în coate.

— Ei și ? — răspunse savan
tul. Nu-i nimic. Oricum, nu mă 
cunoaște nimeni pe aid.

După cîțiva ani, cînd renumele 
savantului se răspîndise în lu
mea întreagă, se întîlni din nou 
cu același cunoscut. Acesta îi a- 
trase iarăși atenția asupra ținu
tei sale vestimentare, la fel de 
neglijentă ca și odinioară.

— Nu-i nimic — răspunse ne
păsător savantul. Oricum, toată 
lumea mă cunoaște.

• Un reporter american îi lua 
un interviu lui Einstein.

— V-aș ruga să-mi spuneți 
cum vă notați marile idei care 
vă trec prin minte: pe foi vo
lante, într-un carnet, într-un re
gistru sau întrebuințați în acest 
scop un fișier special ? .

DOTE
Savantul se 

carnetul în care reporterul lua 
note de zor și răspunse:

— Marile idei, cîte îmi vin, 
sînț atît de puține, îneît îmi pot 
permite să le știu pe de rost.

• Pierre — spuse învățătoa
rea —, compunerea ta despre 
cîine este o copie, cuvînt cu cu- 
vînt, după compunerea 
tău.

uită zîmbind fa

fratelui

— E adevărat doamnă; doar 
e vorba despre același cîine! .

• Plimbîndu-se prin grădina 
zoologică, micul Jean îi arătă 
prietenului său un cerb frumos 
și îi spuse mîndru : „Și noi a- 
vem acasă un cuier de haine e- 
xact ca al lui".

PRO VERBE
• într-o 

de cartofi ; 
flet.

Lenea

RUSE
ciorbă bună e nevoie 
în muncă trebuie su-

e prost sfătuitor.

Valea Pietrele
aaac»c t - —

este unul din punctele de plecare 
spre inima Retezatului. Traver
sarea Retezatului se mai poate 
face pornind de la cabanele Ba- 
leia sau Gura Zlata. Dar despre 
aceste itinerarii. la fel de fru
moase, vom vorbi în curînd...

Excursiile în Retezat sînt un 
prilej de a cunoaște și îndrăgi 
minunatele frumuseți ale regiu
nii noastre.

POP VAS1LE
directorul întreprinderii regionale 

pentru gospodărirea bazelor 
turistice

Secție automată la Uzina 
de rulmenți din Moscova 

într-un viitor apropiat la Uzi- 
; na nr. 1 de rulmenți din Mosco

va va intra în funcțiune o secție 
automată care va produce rul
menți car daniei.

Utilajul secției automate, pro
iectat de lucrătorii de la 14 orga
nizații de proiectări, a fost exe
cutat în 16 uzine. în secție vor fi 
instalate strunguri automate, 
șini de rectificat fără vîrfuri, 
automate $i alte utilaje.

Automatizarea va permite
rirea productivității muncii de 3,5 
ori.

ma- 
linii

spo-

In datru rîndurî
Colectivul sectorului III 

al minei Lupeni extrage 
cărbune cocsificabil mult și 
de calitate. Fotbaliștii de la 
Minerul in schimb au tras 
mult, dar defectuos la poar
tă în meciul cu C.S.M.S. 
lași.

Lor le-o spun fără ocol,
„Trag" zeci de șuturi — nici un 

gol 
Minerii însă (vedeți bine)
Din orice șut „trag" zeci de pline.

D. CRIȘAN
Inovația" ingîmfatului.

A
I

,',Inovația" barmanului,
care botează băuturile.

Ca să ai la țuică „spox‘4
Și tăria să i-o-nece
Puneți un „botezător"
Raoerdat la... apă rece.

Tema de inovații \ 
tru un fotbalist, care 
nimerește poartă.

In careu, produci senzații, 
Tragi afară sau prea-noet.
Tema ta, „de inovații". 
Ar fi... „poartă cu magnet".

pen- 
! ПН

Pentru a fi și tu-n progres 
Natu-cînd ridici în cer 
Ca să ai spre el acces 
Cumpărați... elicopter.

■f,Inovația" servilului 
Să fii cu tehnica în ton 
Iți dorești fără-ndoială, 
Din elastic, sau relon 
O... «oloaaă vertebrală.

yvv>**
%

Colectivului stației C.F.R. 
Petroșani, fruntaș in între
cere pe regionala C.F.R. Ti
mișoara.

Sînteți fruntași, trimestrial 
Muncind bine și solid 
Fiindcă întregu-perșonal 
A „maaevrat" ca... un rapid.

1. MAGAZIONERII

• In apropierea (JA^EtDOSCOP .* 
orașului Vera albaneză
Cruz (Mexic) se află un vulcan, 
în al cărui crater s-a descope
rit nu de mult o adevărată mi
nune a naturii: un lac de 
mercur. El s-a născut, după cum 
se presupune, în urma unei e- 
rupții de mercur din adincurile 
pămîntului, care ar fi avut loc 
acum cîteva secole.

• In centrul Romei, în veci
nătatea celebrei cafenele Greco, 
se află casele în care au locuit 
un timp marii scriitorii Gogol, 
Shelley, Keats și Andersen.

• La palatul Schdnbrunn din 
Viena se află cea mai frumoasă 
caleașcă din lume. Ea are forma 
unei coroane de aur, fiind îm
podobită cu picturi de o 
măiestrie. Caleașca a fost 
struită acum 200 de ani.

• La Rangoon, capitala
maniei, există o pagodă de 110 
m. înălțime. Acoperișul ei este 
confecționat din foi de aur în
crustate cu 4600 de pietre pre
țioase : diamante, rubine și 
smaralde.

rară 
con-

Bir-

limba c 
Alba- j 

niei i se spune Shqiperi, ceea ce < 
înseamnă „Tara Vulturilor".

• O noutate pentru schiori: 
în Elveția s-au experimentat 
schiuri din... sticlă. Ele au a- 
vantajul de a fi mai ușoare, mai 
elastice și mai rezistente. In > 
plus, ele asigură o mai bună 
alunecare pe zăpadă dedt schiu- 
rile de lemn.

• Pentru turiștii care vizite»- < 
ză celebrele piramide din Egipt ( 
s-au instalat recent, In interio- ( 
rul acestora, scări rulante. Teh- c 
nica modernă pătrunde chiar șl ' 
în edificiile multimilenare.

• Dacă sînteți colecționar de < 
curiozități... muzicale, vizitați ? 
neapărat satul Natsnebi (R.S.S. 5 
Gruzină). Aci activează un cor I 
excelent alcătuit din cîntăreți J 
care au între 100 și 120 de ani l î

• 60 de orașe de pe glob au 1 
peste un milion de locuitori. > 
Cele mai multe sînt în Europa,, 
Asia $1 America: cîte 191

CHINEZE
și cele mai bune aseo

au un singur vîrf ascuțit.
• Cfnd bei apă, gindește-te la 

izvor.

Chiar

MONGOLE
tot lup rămîne chiar 
mîncat nici o oaie. л.

• Lupul 
dacă nu a

• Orice piriiaș caută drum 
mare. Orice om își caută fericirea. 
Iar fericirea nu e pasăre; nu vine 
singură.

ARABE
• Dimineții nu-i trebuie lampă.
• Învățătura din copilărie este 

gravură in piatră.
AFGANE

• Dacă n-ai ajuns la apă, nu-ți 
scoate sandalele.

• Si пи-ți fie rușine si întrebi.

Cum cunoaștem 
vremea

SEMNE CARE INDICA 
VREME USCATA ȘI SENINA:

— Noaptea cade rouă abun
dentă,

— Ceața uscată (pîcla) miroase 
a fum,

— Fumul se ridică vertical,
— Cerul la orizont este auriu 

la răsăritul și apusul soarelui.
— Rîndunelele zboară sus de 

tot.

SEMNE CARE INDICA 
VREME MOHORÎTA ȘI NE- 

STABILA :
— Norii subțiri în formă de 

valuri mărunte se mișcă cu repe
ziciune pe cer,

— Vîntul se întețește către sea
ră,

— Cercuri mari în jurul soare
lui sau în jurul lunii,

— In zorii zilei razele soarelui 
sînt de culoare roșie-purpurie,

, — Fumul se întinde la supra
fața pămîntului,

— Florile caprifoiului miros pu* 
ternic înainte de ploaie. _ ,



Colectivul Filaturii Lupeni lupta pentru 
satisfacerea exigentei cumpărătorilor

(Urmare din pag. l-a)

responsabilele de brigadă Olah 
Maria, Nicolae Florica, Berceanu 
EJisabeta, Porojan Maria, Crico- 
veanu Georgeta, Văduva Maria 
ji altele. Calitatea bună a mătăsii 
este în strînsă legătură cu con
trolul tehnic pe faze de produc
ție, control executat de maiștrii 
de schimb cit și de laboratorul 
uzinei.

La Filatura Lupeni se duce o 
intensă acțiune pentru moderni
zarea $i mărirea capacității de 
producție a mașinilor. Folosind 
materialele recuperate și din re
surse interne meseriașii uzinei au 
mărit pe baza unei inovații, capa
citatea de producție a mașinilor 
de filaj cu 100 la sută. Pină a- 
cum 6 mașini de filaj dau pro
ducție dublă față de realizările 
anterioare modificărilor aduse, iar 
în cursul anului vor mai fi mo
dernizate încă 2—3 mașini de fi
laj. Creșterea capacității mașinilor 
de filaj a impus uzinei moderniza
rea fluxului tehnologic în conti
nuare. Este în curs de executare 
un uscător nou care va permite o 
uscare mai lent® a bobinelor de 
mătase și deci o mai bună cali
tate. La mașinile de răsucit, tot 
pe baza unei inovații, s-a mărit 
numărul de turații de la 5000 la 
7000 turații pe minut.

Lonea, calitatea cărbunelui 
trebuie să fie mai bună!
In angajamentul asumat, mi

nerii de la Lonea au stabilit că 
vor extrage peste plan pînă la 8 
Mai — ziua aniversării partidu
lui — cel puțin 6000 tone de căr
bune. Pînă acum ei au depășii 
planul cu peste 3.900 tone de căr
bune, din care aproape 1140 tone 
date peste’ plan în martie. In 
ceea ce privește însă reducerea 
procentului de cenușă în cărbune, 
lonenii nu se prea pot mîndri cu 
succese. Cărbunele lor are 35,5 
la sută cenușă (cu 0,5 la sută 
peste normă!) și o granulație 
cu 9 la sută mai slabă. Cauza ? 
Probabil că goană după cantita
te în detrimentul calității. De a- 
ceea, trebuie aplicate de urgență 
măsurile prevăzute în planul de 
acțiune conceput de conducerea 
minei pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui și a granulației, 
condiție de bază în obținerea de 
bonificații la nivelul angâiamen-

Pe baza acestor măsuri și a al
tora care s-au aplicat, colectivul 
Filaturii Lupeni și-a creat posibi
lități ca în 1961 să product cu 
peste 300 tone mai multe fire de 
matale decît în 1960, să obțină, 
pe seama creșterii productivității 
și a calității firelor, economii la 
prețul de cost față de 1960 de 
circa 1.300.000 lei și beneficii 
mai mări cu peste 1.000.000 lei. 
Calitatea firelor de mătase pro
duse la Lupeni e corespunzătoare. 
Rezistența mecanică a mătăsii pro
duse la Lupeni este de 1,5—1,9 
grame/denier.

Un rol de seamă în lupta pen
tru satisfacerea exigenței cumpă
rătorilor prin produse de calitate, 
îl are pentru filatură desfășurarea 
largă a întrecerii socialiste pe 
profesii cu obiectivul central de 
a se reduce complet rebuturile. 
Sînt multe muncitoare care s-au 
angajat să nu aibă decît oel mult 
1 la mie rebut la bobine, sculuri. 
Printre acestea se află EnculeșCu 
Lucia, Nicoară Luiza, Ciobanu 
Maria, Păvăluc Ioana, Bejenatu 
Ida și Tekereș Maria. Toate reu
șesc să obțină indici de rebutare 
mult mai scăzuți. De pildă, En- 
culescu Maria a dat la 1956 scu
luri doar un rebut, iar Ciobanu 
Maria lâ 6955 bobine doar trei 
rebuturi.

Așa se muncește la Filatura 
Lupeni, uzină al cărei colectiv este 
ferm hotărît să dea produse care 
să corespundă exigențelor, să ob
țină realizări din ce în ce mai 
irmoase în cinstea glorioasei a- 
niversări.

Colectarea 
fierului vechi — 
sarcina flăcărui 

colectiv
Pentru a veni in sprijinul mun

citorilor oțelari în îndeplinirea 
sarcinilor ce le stau în față pri
vind sporirea producției de oțel, 
colectivele întreprinderilor și in
stituțiilor sînt chemate să contri
buie la aprovizionarea lor cu 
fler vechi.

In Valea Jiului există mari 
posibilități pentru colectarea fie
rului vechi. De la începutul a- 
cestul an din întreprinderile Văii 
Jiului au fost colectate peste 
1.300 tone fier vechi. La această 
realizare o contribuție însemnată 
au adus colectivele, îndeosebi ti
nerii, de la exploatările miniere 
Petrita, Lupeni și preparațla Pe
tri la;

Sînt însă și unități care nu a- 
cordă atenția cuvenită acțiunii 
de colectare a fierului vechi. 
Printre acestea se numără minele 
Lonea, Vulcan și întreprinderea 
comunală orășenească. întreprin
derea de colectare a fierului vechi 
mai întâmpină, de asemenea, greu
tăți din cauză că unele întreprin
deri, de pildă minele Petrila ți 
Vulcan nu se îngrijesc de sor
tarea metalelor înainte de a le 
preda.

V. PATRĂSC1OIU
I.C.M. Petroșani

HOTE

Oare tov. Budileanu n-a văzut ?

Ariui.

Mașina aprovizionării O.C.L. 
Lupeni sosise la magazinul nos
tru numai de citeva minute. Hui- 
du Gheorghe și Dtoancă loan 
doi muncitori forestieri se îndrep
tară spre magazin pentru a cum
păra din alimentele abia sosite.

— Tovarășe Budileanu, nu 
cumva afi adus ceva unt seu 
margarina ? — întrebă Huidu 
Gheorghe.

— Chiar acum am dat în pri
mire gestionarului niște unt supe
rior răspunse tov. Budileanu Ma
rin, voiajor comercial.

Predarea-primirea alimentelor 
s-a terminat.

Mulțumiți că au găsit tot ce 
le trebuia, cei doi muncitori se 
îndreptau spre cabană.

— la să văd ce unt ai luat, 
măi Ghiță ?

VăZînd untul curiosul exclamă 
mirat;

Nu-i bun, căi cu flori.
— Ce flori ?
—- De mucegai nu vezi ?
Dar bare tovarășul Budileanu 

Marin nu a văzut acest lucru cînd 
a adus untul ? Ori poate sa gîn- 
dit că trece și așa ?

T. CORNEA 
corespondent

Invățămîntul de partid — strîns legat 
de sarcinile organizației

In anul școlar 1960—1961 al 
învățămîntului de partid, biroul 
organizației de bază de la Depoul 
C.F.R. Petroșani s-a îngrijit ca 
activitatea cercurilor și cursuri
lor să fie cit mai șirîns legată 
de viață, de sarcinile economice 
și politice ce stau în fața colec
tivului. Printre cercurile și cursu
rile cu activitate bună de la de
poul de locomotive se numără și 
cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. care este format dintr-un 
număr de 21 candidați de partid.

Pînă în prezent acest cerc a 
ținut în total 10 ședințe. Lecțiile 
predate au fost în strînsă legă
tură cu sarcinile puse de partid 
în fața muncitorilor feroviari. 
Propagandistul cercului este tov. 
Ceteraș Virgil. El a căutat ca 
lecțiile predate să fie expuse pe 
înțelesul cursanților. In semina- 
rii cursantă au venit cu exemple 
concrete din munca lor, arătînd 
felul cum ei înșiși se achită de 
sarcinile încredințate.

La seminariile care au avut loc 
au fost antrenați la discuții ma
joritatea cursanților.. Ei au actua
lizat lecțiile, au aprofundat pro
blemele esențiale. Printre cei mai 
activi curșanți care iau cuvîntul 
și dau răspunsuri bune, se nu
mără mecanicii de locomotivă 
Iditoiu Gheorghe și Săbău Ioan, 
sudorul Malău Constantin și 
alții.

Dacă din anumite motive unii 
curșanți nu pot lua parte la pre
darea lecțiilor sau Ia seminarii, 
tovarășul Ceteraș ia legătură Cii

ei, le expune din nou lecția, le 
indică materialul bibliografic pe 
care trebuie să-l conspecteze. De 
asemenea, pentru o înțelegere cît 
mai profundă a problemelor, pro
pagandistul indică cursanților ca 
pe lîngă materialul bibliografic 
să mai citească și alte materiale.

In cadrul cercului se urmăreș
te ca fiecare candidat de partid 
să-și însușească principiile de ba
ză ale învățăturii marxist-leninis- 
te, problemele fundamentale ale 
politicii partidului. La depoul 
C.F.R. se obișnuiește ca membrii 
biroului organizației de bază să 
se întâlnească periodic cu candi- 
dații de partid și să discute cu ei 
despre felul cum se pregătesc în 
timpul stagiului, le dau sfaturi 
folositoare. In cercul de studiere 
a Statutului P.M.R. s-au făcut 
expuneri cu privire la realizările 
obținute în anii puterii populare 
de poporul nostru muncitor sub 
conducerea partidului, s-a vorbit 
despre felul în care depoul de 
locomotive s-a dezvoltat în ulti
mii 10 ani.

Insușindu-și cele învățate în 
cerc, candidații de partid au reu
șit să înțeleagă mai bine sarci
nile ce le stau în față, să lupte 
pentru îndeplinirea lor. Cursan
tul idițoiu Gheorghe este frun
taș în producție, mecanicul de 
locomotivă Oprea Ioan II, a reu
șit în primele două luni ale a- 
nului să economisească 44 tone 
combustibil convențional. De ase
menea, tovarășul Pătroi Petru, 
își întreține în bune condițiuni

locomotiva, este exemplu demn 
de urmat în ce privește rtmorca- 
îea trenurilor cu supratonaj. Rea
lizări frumoase în activitatea de 
fiecare zi a obținut și lăcătușul 
Aioji Ștefan, care cu regularitate 
se evidențiază în executarea unor 
reparații de calitate. El a reușit 
să reducă cu 0,6 la sută timpul 
de imobilizare a locomotivelor a- 
flate în reparații.

Tot ca urmare a educării 
cursanților prin cercul de studie
re a ^Statutului P.M.R., aceștia 
au devenit mai activi în rezolva
rea sarcinilor încredințate de or
ganizația de bază, sînt mai com
bativi în adunările generale. Ei 
vin cu propuneri concrete pentru 
îmbunătățirea activității organi
zației de partid, sesizează lipsu
rile manifestate în muncă și luptă 
pentru înlăturarea lor.

Totuși, în cadrul cercului 
mai sînt unii curșanți ca Adam 
Ioan, Trufaș Sabin și Munteanu 
Nicolae care nu au caiete pentru 
notițe, nu conspectează materia
lul. De asemenea, alți curșanți 
ca Rotaru Ștefan, Htndea Vic
tor, Repede Petronel, Chifor Gri- 
gore, Bădulescu Gheorghe și al
ții nu depun tot interesul pentru 
a-și ridica nivelul politic și ideo
logic. Fiecare dintre acești tova
răși are cîte 4 sau 5 absențe de 
la ședințele cercului.

Pe viitor biroul organizației de 
bază să se ocupe mai îndeaproa
pe de acest cerc de învățămînt la 
care frecvența trebuie îmbunătă
țită.

Z. ȘUȘTAC

Ste P и В L К I TATE

Pentru sezonul de primăveri, magazinele 
O.C.L. produse industriale Petroșani s-au apro
vizionat cu un beget și variat sortiment de t

— Confecții pentru copii, femei și bărbați
— Încălțăminte pentru copii, femei și bărbați
— Țesături de bumbac, lînă și mătase
— Articole de parfumerie
— Bijuterii

Vizitați magazinele bine aprovizionate cu 
produse Industriale I

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 

PRETURI CONVENABILE

t

I
I

iII
ii

întreprinderea de explorări Lupeni
cu sediul în Lupeni str. Avram Iancu nr. 1

ANOAJEAZA IMEDIAT:
■I
i

cu i
»

de

<— Ingineri energetlcieni cu stagiu în funcție 3 ani, 
salarii între 1850—2250.

— Sudori calificați;
— Mecanici.

Doritorii se vor prezenta cu diploma de studii $1 actul 
vechime personal la serviciul cadre al întreprinderii.

Țiului lliimiaiiti Pullin Ш Ptiiuai
anunță publicul consumator că a organizat la restauran

tele Minerul și Carpațl din Petroșani, un serviciu pentru ser
virea clientelei Ia domiciliu cu orice fel de mîncăruri, dul
ciuri și băuturi.

înainte de a face comenzile rugăm consultați listele de 
metHu prin telefoanele rest aur antelor Minerul (nr. 151) $1 
Carpați (nr. 138). Astfel puteți fi serviți la domiciliu cu min- 
cărurile preferate.

Comanda se execută in cel mai scurt timp posibil.

Î INFORMAȚII PRONOSPORT

• Azi pină. la ora 12 este ultima zi in care vă mai puteți 
% depune buletinele pentru. concursul special PRONOSPORT din 
$ 26 martie la care se atribuie pe lîngă premiile obișnuite în 
Sbani premii suplimentare în obiecte pe bază de cupoane și 

premii pentru „O“ rezultate.

‘Printre numeroasele premii ale concursului sînt călătorii 
• în R. P. Bulgaria, R, P. Ungară, 1 autoturism „Volga**, mo- 
0 tociclete, scutere, motorete, frigidere etc.

Fiecare variantă are mai multe șanse. Nu pierdeți deci 
• prilejul de a participa la acest concurs special.
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Sesiunea Consiliului Mondial al Păcii Lucrările Adunării Generale a O. N. U.
DELHI 24 (Agerpres)
La 24 martie în Palatul Științe

lor de la Delhi sț-a deschis se
siunea Consiliului Mondial al Pă
cii. La lucrările sesiunii iau par
te aproximativ 300 de cunoscuți 
luptători pentru pace, reprezentînd 
peste 60 de state din Asia, Afri
ca, Europa și America.

Cuvîntul de1 salut a fost adresat 
delegaților la sesiune de către Pan-

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

laigă minate penița amnistierea geaetalP In Spania
PARIS 24 (Agerpres)
Ziarul „l’Humanite" scrie că 

mișcarea pentru amnistierea gene
rală a tuturor dețînuților politici 
a găsit un larg ecou în rîndurile 
tineretului studențesc și ale intelec
tualității din Spania. Reprezentan
ții acestor cercuri au cerut recent 
eliberarea din închisoare a dr. 
Jose Pujol Soley condamnat în 
vara anului trecut la 7 ani închi
soare pentru „activitate subversi
vă".

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

Noi acțiuni discriminatorii ale S. U. A. 
îafă de Cuba

WASHINGTON 24 (Agerpres)
Pentru a doua oară în cursul ul

timelor zile congresmanul demo
crat Dante Fascell a cerut preșe
dintelui Kennedy suprimarea tota
lă a neînsemnatei cote de mărfuri 
pe care Statele Unite le mai im
portă din Cuba. De curînd alt 
congresman democrat, senatorul 
George Smathers, s-a adresat se-

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

SITUAJIA DIN CONGO
ELISABETHVILLE 24 (Ager

pres)
După cum anunță agenția 

Reuter, un reprezentant al Co
mandamentului O.N.U. în Con
go a anunțat că trupele credin
cioase guvernului legal al Repu
blicii Congo au pătruns în ora
șul Piana situat în nordul pro
vinciei Katanga, la 150 mile de 
Manono.

In momentul de față o jumă
tate din oraș se află sub contro
lul trupelor guvernului legal.

In această regiune, după cum 
anunță agenția Reuter, s-au in-

-------- ==■ * ♦ ♦ « =---------- ----

Demonstrații în Coreea de sud
SEUL 24 (Agerpres)
Demonstrații ale populației sud- 

I coreene continuă să aibă loc în 
1diferite orașe din Coreea de sud. 
La 23 martie peste 5000 de locui
tori ai orașului Pusan au participat 
Ia un miting și o demonstrație de 
protest împotriva proiectului legii 
fasciste prevăzînd măsuri represive 
împotriva forțelor democratice. De
monstranții s-au adunat în piața 
stației de cale-ferată în cursul du- 
pă-amiezii pentru a-și manifesta 
solidaritatea cu demonstrațiile 
care au avut loc la Seul și Taegu. 
Participanții la miting au adoptat 
în unanimitate o scrisoare adresa
tă primului ministru Tian Men și 
un apel adresat Parlamentului. în 
apel se arată că dacă legea anti
democratică va fi adoptată, cei 
ce vor vota în favoarea legii vor 
fi considerați trădători de popor. 
După miting a avut loc o demon
strație. Miile de demonstranți, 
printre care un mare număr de 
studenți, purtau pancarte pe care 
era scris : ;,Nu putem să mai în
durăm foamea", „Tian Men, predă 
puterea poporului". între demons
tranți și o unitate mobilă de po
liție a avut loc o ciocnire. Mai 
mulți demonstranți au fost ares
tați.

dit Sunderlal, președintele Comi
tetului prezidențial al Consiliului 
Păcii pe întreaga Indie, laureat al 
Premiului Internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare". Profesorul John Bernal, 
președintele executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii, a prezentat ra
portul cu privire la mișcarea mon
dială a partizanilor păcii .

Opinia publică mondială con
damnă cu indignare teroarea poli
țienească sîngeroasă a autorități
lor franchiste. Pe adresa Conferin
ței reprezentanților vieții public’ 
din. țările europene în apărarea 
dețînuților politici și a emigranți- 
ior spanioli, care se va deschide 
la 26 martie la Paris sosesc te
legrame și mesaje de solidaritate 
din partea unui mare număr de 
organizații obștești, naționale și 
internaționale.

cretarului de stat Dean Rusk, ce
tind impunerea de „sancțiuni" Cu
bei.

Fascell a declarat că embargoul 
total asupra importurilor din Cu
ba ;,se impune de urgență" și a 
recomandat totodată și aplicarea 
altor sancțiuni „în afara celor e- 
conomice".

tensificat în ultimul timp acțiu
nile militare ale tribului Baluba 
care, după cum se știe, luptă 
împotriva marionetei Chombe.

--------- ------------------- J ♦♦♦« •--■■■ -----------

Intensificarea acțiunilor agresive ale S.E.A.T.O. 
împotriva Laosului

HANOI 24 (Agerpres)
rcstul de radio „Vocea Patet 

Lao“ a declarat la 23 martie că 
conferința consilierilor militari ca
re are loc în prezent la Bangkok și 
apropiata conferință a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai țărilor mem
bre ale S.E.A.T.O. își propun 
drept scop intensificarea agresiunii

Agenția Dongyang Tongshin re
latează că la 23 martie a avut 
loc un miting de masă și în orașul 
Masan.

Partide politice și organizații 
publice din Coreea de Sud au dat 
publicității la 23 martie declarații 
protestând împotriva proiectului le
gii fasciste și a măsurilor represi
ve luate de autorități împotriva 
participanților la demonstrațiile ca
re au avut loc în diferite orașe 
sud-coreene în ultimele zile. Ase
menea declarații au fost date pu
blicității de „Consiliul central con
sultativ pentru unificarea naționa
lă", „Partidul social al maselor", 
„Partidul socialist unit" și altele, 

în fața uriașei mișcări de pro
test guvernul sud-coreean a luat 
în grabă măsuri „de securitate", 
în toate raioanele Seulului autori
tățile au introdus „starea excepțio
nală". Reprezentanți ai poliției au 
declarat că vor fi arestate și alte 
persoane care au participat ia 
demonstrație în afară de cele 123 
de persoane arestate cu câteva zi
le in urmă. Ministrul de Război 
a anunțat că guvernul a hotărît 
folosirea armatei pentru reprima
rea unor eventuale demonstrații.

NEW YORK 24 (Agerpres)
în după-amiaza zilei de 23 

martie a avut loc ședința plenară 
a Adunării Generale a O.N.U., 
Ia care a fost discutat raportul 
Comitetului General cu privire 
la activitatea celei de-a doua 
părți a actualei sesiuni a Adunării 
Generale și la includerea pe or
dinea de zi a unor probleme su
plimentare.

Adunarea Generală a aprobat în 
unanimitate recomandarea ca se
siunea să-și încheie lucrările la 21 
aprilie.

După aceea Adunarea Generală 
a trecut Ia discutarea recomandării

Ședințele Comitetului Politic Special al Adunării Generale
NEW YORK 24. Trimisul 

special Agerpres transmite :
în ședințele din dimineața și 

după-amiaza zilei de 23 martie 
Comitetul Politic Special al Adu
nării Generale a O.N.U. a conti
nuat discutarea problemei situa
ției persoanelor de origine indiană 
și indo-pakistaneză din Africa de 
sud. Guvernul Uniunii Sud-Afri- 
cane promovează o politică de se
gregație prin violență față de 
populația de origine indiană și 
indo-pakistaneză de aproape ju
mătate milion locuitori. Rasiștii 
sud-africani au instituit un regim 
de discriminare rasială deosebit 
de crunt față de întreaga populație 
băștinașă de culoare a țării. A- 
ceastă problemă se discută înce-

-------------o-------------
O comisie a O. N. IJ. va vizita 

Africa de sud-vest
NEW YORK 24 (Agerpres)
Potrivit relatărilor agenției 

Reuter, Comitetul nr. 4 de tutelă 
al O.N.U. a adoptat la 23 martie 
o rezoluție prin care împuterni
cește trimiterea unei comisii a 
Națiunilor Unite în Africa de 

pactului S.E.A.T.O. împotriva Lao- 
sului.

Postul de radio a amintit că de 
la lovitura de stat din Laos (au
gust anul trecut) blocul agresiv 
S.E.A.T.O. a organizat nu odată 
„demonstrații de forță" în spe
ranța de a intimida poporul lao
țian. în Laos au fost trimiși mer
cenari din Tailanda și Vietnamul 
de sud și rămășițele trupelor cian- 
kaișiste care se aflau în Birmania. 
Manevrele partizanilor intervenției 
în Laos declară postul de radio, 
sînt demascate și de recenta confe
rință a ofițerilor superiori din 
Tailanda care a discutat problema 
dislocării trupelor tailandeze de-a 
lungul frontierei Laosului.

în încheierea emisiunii s-a ară
tat că „poporul laoțian condam
nă cu hotărire aceste intenții cri
minale ale imperialiștilor și ale 
lacheilor lor ca fiind o primejdie 
serioasă pentru independența Lao
sului și pacea în Asia de sud-est 
-și în întreaga lume".

S.U.A. continuă 
să sprjine rebelii laofieni

LONDRA 24 (Agerpres)
Sub titlul „S.U.A. își înăspreș

te linia față de Laos", ziarul en
glez „The Sunday Times" publi
că o corespondență din Washing
ton în care se spune că guvernul 
american este ferm hotărîț *să 
sprijine guvernul rebel al lui Boun 
Oum, „chiar prin trimiterea de 
trupe, dacă aceasta se va dovedi 
necesar". Corespondentul arată în 
continuare că Administrația Ken
nedy este foarte îngrijorată de suc
cesele forțelor populare laoțiene 

Comitetului de a se include pe 
ordinea de zi a sesiunii problema 
situației din Angola, care a fost 
prezentată de delegațiile a 40 de 
state din Africa și Asia. La aceas
ta s-a opus reprezentantul Portu
galiei. El a calomniat țările a- 
fricane independente, încercînd să 
le acuze de amestec în treburile 
interne ale Portugaliei și a decla
rat că delegația sa nu va lua 
parte la discutarea problemei An- 
golei. După aceea delegatul Por
tugaliei a părăsit sala de ședin
țe.

Delegatul Liberiei a dat o ri- 

pînd din 1946 la fiecare sesiune. 
Toate rezoluțiile O.N.U. au fost 
însă ignorate de guvernul rasist al 
Uniunii Sud-Africane care a con
tinuat politica sa de discriminare, 
în fața Comitetului se află un pro
iect de rezoluție prezentat de 14 
state în special afro-asiatice care 
cer guvernului Uniunii Sud-Afri
cane să înceapă tratative cu gu
vernele Indiei și Pakistanului în 
problema discutată.

Reprezentanții U.R.S.S., R.A.U., 
Indoneziei, Ceylonului, Liberiei, 
Mexicului și altor țări care au 
luat cuvîntul la dezbateri, au con 
damnat cu hotărire politica de 
discriminare rasială dusă de gu
vernul Verwoerd.

sud-vest pentru a cerceta situația 
dfe la fața locului dacă este ne
cesar chiar fără colaborarea au
torităților Uniunii Sud-Africane 
care administrează acest terito
riu.

In favoarea rezoluției au vo
tat 76 de țări, șase țări: Anglia, 
Australia, Belgia, Franța, Olan
da și Portugalia s-au abținut de 
la vot.

Rezoluția critică acțiunile gu
vernului Africii de sud în acest 
teritoriu aflat sub mandat și 
subliniază că dacă această situa
ție va continua ea va „reprezen
ta un pericol pentru pacea și 
securitatea internațională".

Rezoluția urmează să fie tri
misă spre adoptare Adunării 
Generale a O.N.U.

PROGRAM DE
26 martie

RADIO
PROGRAMUL I. 7,00 Buletin 

de știri și sumarul presei centrale, 
7,30 Goncert de dimineață, 8,00 
Clubul voioșiei, 8,40 „Pe stadionul 
însorit" — program de cîntecc 
sportive, 9,30 Teatru la microfon : 
„Ordin scris", 10,30 Soliști și or
chestre de muzică ușoară din țări 
prietene, 11,30 Oameni și fapte, 
12,15 Selecțiuni din operete, 13,10 
„De toate pentru toți", 14,00 „în
frățiți în muncă, în cîntec și joc", 
14,45 Valsuri, 15,30 La șezătoare, 
16,10 Formații muzicale create în 
anii puterii populare, 16,30 Con
cert popular, 17,00 Muzică ușoa
ră, 18,30 Concertul primăverii, 
19,05 Noi înregistrări de muzică 
populară romînească realizate în 
studiourile noastre, 19,30 Teatru 
la microfon : Premiera „Inimi 
frînte" de Igor Lukovski, 22,30 
Muzică de dans, 22,55 Concert 
simfonic. PROGRAMUL II. 
7,00 Muzică de estradă, 8,30 
Școala și viața, 9,30 Soliști și or
chestre de muzică populară româ
nească din diferite regiuni ale ță
rii, 10,30 Revista presei străine, 
10,50 Transmisie din sala Pala
tului R.P.R. a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 

postă cuvenită reprezentantului 
portughez. Portugalia, a spus el, 
încalcă în mod grosolan dreptu
rile omului și Carta Organizației 
Națiunilor Unite. Adunarea Gene
rală, a declarat delegatul Liberiei, 
trebuie să ceară Portugaliei să în
ceteze masacrarea populației paș
nice a acestui teritoriu african.

La propunerea delegatului Li
beriei s-a' procedat la votarea no
minală în timpul căreia 69 de de
legații au sprijinit propunerea cu 
privire la discutarea problemei 
„situația din Angola". Spania și 
Uniunea Sud-Africană au votat 
împotrivă.

Citind numeroase dovezi de 
încălcare de către guvernul sud- 
african a drepturilor omului, de
legatul R.P. Romîne, Cornel Bog
dan, a declarat printre altele că 
problema care se află în discuția 
Comitetului este un aspect al po
liticii de stat care violează în mod 
flagrant Carta O.N.U., politică 
care a transformat Uniunea Sud- 
Africană într-un bastion al colo
nialismului, într-un focar de con
flicte și încordare în Africa și î» 
întreaga lume. /

Putem afirma cu siguranță, a 
spus delegatul romîn, că mai de
vreme sau mai târziu, cu sau fără 
ajutorul O.N.U., poporul oprimat 
al Uniunii Sud-Africane își va 
recăpăta libertatea și drepturile 
sale fundamentale, iar sursele de 
conflicte care decurg din actuala 
politică a acestui guvern, vor fi 
astfel înlăturate. Lupta poporului 
asuprit din Africa de sud, a de
venit în mod cert o parte a lup
tei de eliberare a popoarelor con
tinentului african și nu există for
ță în lume care să oprească aceas
tă luptă la jumătate de drum. A- 
devărata problemă care stă acum 
în fața O.N.U. este aceea a ca
pacității sale de a împiedica ca 
dezvoltarea acestor evenimente să 
ducă la noi conflicte internaționale 
în această zonă deja sensibilă. Re
prezentantul romîn a relevat că în 
cazul de față o mare responsabi
litate revine acelor state occiden
tale care întrețin strînse legături 
economice și politice cu guverngij 
Uniunii Sud-Africane. în încheiere 
delegatul romîn Cornel BogdăW*’a 
arătat că în ceea ce o privește, dele
gația romînă, care se situează 
pe o poziție constantă împotriva 
discriminării rasiale este gata să 
sprijine pe deplin orice hotărîri 
ale O.N.U. menite să pună capăt 
politicii rasiste a guvernului Uniu
nii Sud-Africane. Dezbaterile con
tinuă.

„George Enescu", 13,15 Muzică 
populară romînească interpretată 
de Alexandru Grozuță și Fănică 
Luca, 14,15 Din cîntecele țărănimii 
noastre muncitoare, 14,30 Cine 
știe cîștigă ! 16,00 Vorbește Mos
cova ! 17,00 „Tineri compozitori 
—tineri interpreți", 17,35 Muzică 
ușoară romînească creată în anii 
puterii populare, 19,00 Muzică de 
dans, 20,05 Opereta „Cîntec boe- 
mian", 21,15 Din versurile tineri
lor noștri poeți, 22,00 Muzică de 
dans.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
26 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
O fereastră deschisă spre cer ; Al, 
Sahia : Cu orice preț : ANINOA- 
SA : Norii părăsesc cerul ; VUL
CAN : Normandie Niemen ; LU- 
PENI: Un cîntec străbate lumea ; 
BĂRBATENI : Furtuna ; URI- 
CANI : Nu aștepta luna mai 
(partea П-a). (Responsabilii cine
matografelor Petrila, Lonea, Li- 
vezeni, Crividia și Muncitoresc 
Petroșani nu au trimis programa
rea filmelor).
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