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Cu 9 zile înainte de termen
Minerii de la sectorul 

de investiții al minei U- 
ricani luptă cu însufleți
re pentru a întîmpina a- 
niversarea partidului cu 
însemnate realizări în 
muncă. Lucrînd la deschi
derea și pregătirea ori
zontului 580 și orizontu
lui 500 cu o productivi
tate ce depășește conside
rabil pe cea planificată 
ei au obținut în luna cu
rentă pe sector avansări 
medii mai mari cu peste 
50 m.l. decît cele fixate 
ca normă.
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Cărbune de bună calitate

Toate brigăzile, dato
rit* bunei organizări a 
muncii, a aprovizionării 
cu materialele necesare 
s-au ridicat la nivelul sar
cinilor de plan. Cele mai 
bune rezultate le-au obți
nut minerii din brigada 
condusă de Ilin Cornel, 
care din ciocan de abataj 
au realizat în perioada 
1—22 martie o avansare 

ide 46 m. Datorită succe
selor arătate sectorul și-a 
îndeplinit planul pe luna 
martie cu 9 zile înainte 
de termen.

In cinstea aniversării 
40 de ani de la înfiin- 

P.C.R., colectivul

Printre angajamentele luate de minerii petrileni 
în întrecerea socialistă în cinstea aniversării parti
dului. un obiectiv de seamă îl ocupă îmbunătăți
rea calității cărbunelui. îndrumate de organiza
ția de bază, conducerile sectoarelor și comitetele 
de secții sindicale au pus în discuția muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor problema calității pro
ducției, atît cu prilejul unor consfătuiri de pro
ducție, cît și în cadrul adunărilor generale ale 
grupelor sindicale pentru prezentarea dărilor de 
seamă și alegerea noului activ obștesc al grupe
lor

La baza acestor dezbateri au stat prețioasele 
indicații date de Congresul al IH-lea .a* partidu
lui privind îmbunătățirea calității producției. In 
urma consultării largi a întregului colectiv s-au 
scos la iveală numeroase rezerve
pentru extragerea unui cărbune de calitate, fără 
șist vizibil.

Traducînd în viață o serie de măsuri tehnico- 
ganizatorice și propuneri ale oamenilor muncii, 

kî, primele două ctecade ale lunii martie, conținu
tul de cenușă al cărbunelui a fost redus cu 0,2 la 
sută față de sarcina de plan. Ca urmare a 
realizări minerii petrileni, au trimis pe 
preparației și industriei noastre socialiste 
cărbune de bună calitate. La obținerea 
realizări de pînă acum o contri
buție de seamă au adus brigă
zile de mineri conduse de tova
rășii Michiev Gheorghe, Cucoș 
Gbeorghe, Bartha Francisc, Co- 
toarcă Victor, Bartok Iosif 
alții.
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Acțiuni ale tinerilor 
forestieri

In întîmpinarea celei de
40-a aniversări a partidului, bri
găzile de muncă patriotică de la 
I. F. Petroșani inițiază nume
roase acțiuni patriotice. Printre 
acestea, la loc de cinste se află 
acțiunea de strîngere a fierului 
vechi. Astfel, zilele trecute tine
rii forestieri de la sectorul G.F.F. 
Lonea au colectat 8.600 kg. fier 
vechi, 1.200 kg. fontă, 400 kg. 
cupru. De asemenea, ei au mai 
dezmembrat 5 vagoane tip C.F.F. 
pe care le-au 
hunedoreni.

Mobilizați 
U.T.M. tinerii
au mai efectuat 144 ore de mun
că voluntară la încărcarea unei 
înseninate cantități de material 
lemnos la rampa de la Jieț. Prin
tre tovarășii care au prestat cele 
mai multe ore de muncă volun
tară se numără Șiklody 
Ghiță Paraschiv, Guriță 
Лги, Șorecău Solomonr 

i. Gavrilă ,și Bercea Bef.ru.

trimis otelarilor

de organizația 
de la acest sector

Tamaș, 
Dumi-

a
țarea
de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la I.F. Pe
troșani a obținut realizări 
importante. El a reușit 
să îndeplinească planul 
valoric atît la producția 
globală cît și la produc
ția de matfă în procent 
de peste 110 la sută, la 
toate sortimentele, și să 
obțină depășiri importante 
in special la sortimentele 
de lemn de lucru. Ast
fel, la bușteni gater fag, 
planul pe trimestrul I a 
fost depășit cu peste 1200 
m.c., la bușteni de deru
lai cu peste 250 m.c., ia 
lobde industriale pe to
tal cu 1000 m.c., iar la 
celuloză cu 400 m.c.

La realizările de 
sus, au contribuit în 
deosebit sectoarele 
șia, Lupeni și Lonea, 
organizîndu-și încă
trimestrul IV al anului 
trecut parchetele și exe- 
autând întocmai planul 
de măsuri întocmit de că
tre conducerea întreprin
derii, au putut să-și rea
lizeze chiar înainte de 
termen sarcinile de plan.

Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de lucru, redu
cerea efortului fizic la 
lucrările grele și econo-\ 
misirea materialului lem
nos, s-au pus în funcțiu
ne în trimeetrul I, un nu
măr de 7 funiculate de 
tip „Wissen" și „Mîne-
ciu“ și s-a mecanizat a- 
propiatul și încărcatul
lemnului de foc din de
pozitul Petroșani prin 
montarea a 3 benzi trans
portoare, Prin continua

mai 
mod
Ro
tate 
din

mecanizare a procesului 
de producție s-a. ajuns ca 
la I.F. Petroșani, faso
natul să se execute în 
procent de cca. 33 la su
tă mecanic, iar scos-apro- 
piatul în procent de cca. 
30 la sută mecanic. S-au 
evidențiat funiculariștii 
Grecu Nicolâe și Plosca- 
ru Vasile, la scos-ăpro- 
piat cu tractorul tov. Mo- 
joatcă loan, iar la faso
natul mecanic tov. Gn- 
drea Vasile.

Productivitatea muncii 
pe primele două luni, a 
fost depășită cu 11,74 la 
sută, în unități naturale 
s-a realizat o productivi
tate de 0,692 m.c./om/zi, 
cea mai mare producti
vitate obținîndu-se de că
tre sectorul Lonea, care 
a ajuns lo 0,965 mc/om/zi. 
Printre metodele de mun
că utilizate în exploatări, 
a fost organizarea lucru
lui in 17 parchete după 
metoda acordului global, 
în brigăzi complexe mari 
și mici, reușindu-se ca 
după această metodă să 
se lucreze în procent de 
cca. 50 la sută. La colec
tarea și predarea deșeu
rilor de fier vechi, între
prinderea și-a luat angaja
mentul. că va realiza în
treaga sarcină anuală de 
plan, pînă la data de 31 
martie adică 55.000 kg. 
fier și 400 kg. fontă.

La prețul de cost, în 
două luni s-a realizat o 
economie valorică de 
14.000 lei .De asemenea, 
pe primele două luni s-au 
realizat beneficii în sumă 
de 45.000 lei.
MUNTEAN U NI COLA E

corespondent

Pentru minerii din Petrita a devenit un obicei ca la fiecare 
salariu să treacă pe la standul de cărți din sala de apel a minei. 
Alei, prin grija „Librăriei noastre** este amenajat în permanență 
un stand de cărți cu ultimele lucrări din literatura poetică, teh
nică și beletristică. IN CLIȘEU: Mineri, în fața standului de 
cărți în sala de apel a minei Petrila.

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

Mai multă grijă 
de sarcini

La Uzina de reparat utilaj mi
nier Petroșani majoritatea birou
rilor organizațiilor de 
preocupă cu --------J*
partizarea de 
membrilor și 
partid, aceasta 
mijloc eficace de 
masei membrilor de partid, 
creștere a rolului conducător 
organizației de partid în realiza
rea sarcinilor economice. Fiecare 
birou de organi- ____ _  ____
zație 
are 
care 
nate 
care 
partizate membrilor și candida
ților de partid. De subliniat este 
faptul că în caietele de evidență 
ale unor organizații de bază de 
la U.R.U.M.P. sînt înscrise atît 
sarcinile pe linie de partid cît 
și cele obștești. Se poate astfel 
vedea dacă un membru de partid 
este propagandist al învățămîn- 
tului de partid sau U.T.M., dacă 
este ales membru în conducerea 
organizațiilor de masă, dacă este 
agitator etc. Această evidență 
este deosebit de prețioasă prin 
faptul că biroul poate să evite 
supraaglomerarea cu sarcini a 
unor membri sau candidați de 
partid, în tirhp ce alții pot ră- 
mîne fără sarcini. Așa procedea
ză, spre exemplu, organizația de 
bază din secția construcții meta
lice, cea din sectorul adminis
trativ și altele. Această experien
ță bună trebuie aplicată și de ce
lelalte organizații de bază din 
uzină.

Așa cum se poate vedea și din

» bază se 
răspundere de re- 

sarcini concrete 
candidaților 
constituind 

activizare

die bază 
un caiet în 
sînt însem- 

sarcinile 
au fost re-

de 
un 

a 
de 
al

Din activitatea 
organizator de partid
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Colosul de fier alunecă lin de-a 
lungul frontului, lăsînd în urmă o 
scobitură adîncă, tăiată în zidul de 
cărbune. Minerii urmăresc mașina 
de bavat cu „Urmele" pregătite. 
După trecerea ei, ciocanele de a- 
bataj se înfig în strat, doborîndu-l 
în bucăți mart.

— Atenție la șist băieți I
Acest îndemn a devenit în ul

timul timp o lozincă a întregii 
brigăzi condusă de Zabaria Cons
tantin din sectorul l al minei 
Vulcan. Ea este rostită zilnic de 
brigadier ca un îndemn. Minerii 
urmăresc cu atenție fiecare bul
găr ce ia drumul spre rostogol. 
Doar calitatea este obiectivul 
principal fixat de brigadă în în
trecerea în cinstea aniversării 
partidului.

...Brigadierul Zabaria Constan
tin, moldoveanul acesta robust și 
molcom, se mai supăra el din 
cînd în cînd, dar de data asta era 
insă de nerecunoscut. Alerga de-a 
lungul frontului, cercetînd carbu
ndle ce curgea pe transportor.

— Așa e rușine I Să pierzi în
treaga depășire, ab ia să ajungi la 
plai т стая afurisitului de șist.

Da, aceasta era cauza pentru 
care Zabaria Constantin îți ieșise 
din fire. In prima lună a anului 
brigada lui — brigada care de 
cînd e la frontal nu a dat mai

puțin de 2—3 sute tone depășire, 
abia a reușit să ajungă la plan. 
Nu pentru că n-ar fi muncit oa
menii. Au muncit de zor. Doar 
era prima lună din noul an și ho- 
tărîrea asta le era: să învingă 
greutățile pricinuite de lucrările 
vechi prin care treceau, si fie în 
primele rtnduri ale întrecerii. Dar 
au scăpat din vedere calitatea 
Așa s-a întîmplat că pînă la sfîr- 
șitul lunii ianuarie, brigada a 
pierdut 120 tone de Cărbune din 
cauza șistului. Așa s-a dus depă
șirea...

După ce a văzut cum stau lu
crurile, brigadierul a discutat pe 
îndelete cu ortacii lui.

— Păi bine, fraților, dar nu pu
tem noi da și mult și bun !?

Rezultatul a fost că pe luna 
februarie brigada d extras o 
producție de calitate.

Dar deși lucrurile au început 
să meargă pe făgașul cel bun, în 
ultimele zile ale lunii februarie, 
Zabaria a mai avut o discuție cu 
ortacii. Și în brigada lor a ajuns 
vestea că urmează ca pe sector 
să aibă loc consfătuirea de pro
ducție la care minerii vor discuta 
Directivele C.C. al P.M.R. cu pri
vire la principalele criterii ale în
trecerii, socudiste în cinstea ani
versării partididui.

Privindu-și ortacii, brigadierul 
le-a spus:

— Să hotărîm împreună cu ce

vom cinsti aniversarea partidului.
Au vorbit pe rînd șefii de 

schimb : Cucu Dumitru, Marcoci 
Vasile și Pavel Pavilon. Piecare 
schimb s-a angajat să extragă 
peste plan cite 100 tone de căr
bune, să asigure o calitate supe
rioară producției de cărbune. A- 
poi au luat cuvântul și ceilalți 
mineri. Angajamentul de a depăși 
producția de cărbune pînă la 8 
mai a fost rotunjit la 400 tone, 
iar obiectivul principal —- lupta 
pentru o calitate superioară a 
producției — a fost întărit de în
treaga brigadă. Acest angajament 
a fost rostit după cîteva zile de 
Zabaria Constantin în cjnsfătui- 
rea de producție pe sector.

Din primele zile ale lunii mar
tie în abatajul frontal unde lu
crează brigfpia hă Zabaria Cons
tantin a portal o întrecere min
tală. Tot la începutul acestei hint 
în abatajul lor a pornit din nou 
mașina de bavat. №tveza înlesneș
te mult strădania brigăzii de a 
extrage o producție de calitate. 
Cărbunele e tăiat cu ciocanele de 
abataj în blocuri mari, fără puș- 
care, astfel alegerea șistului vizi
bil se poate face cu ușurința. Dar 
aceasta nu slăbește grija mt. ai
lor pentru alegerea șistului. Din 
abatajul brigăzii lui Zabaria Семь. 
tantin curge acum cărbune mult, 
dar și curat... -<■■■
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la repartizarea 
concrete

caietele de evidență, membrilor 
și candidaților de partid le sînt 
repartizate sarcini a căror înde
plinire asigură participarea lor 
la munca organizației de bază. 
Astfel, tovarășului Toth Iuliu din 
secția construcții metalice i s-a 
repartizat sarcina de a îndruma 
activitatea postului utemist de 
control dm această secție, astfel 
ca acesta să militeze pentru e- 
ducarea comunistă a tinerilor, 

pentru înlătura
rea abaterilor de 
la disciplină, pen
tru îndeplinirea 
sarcinilor ce re
vin tinerilor mun

citori în procesul de producție. 
Tovarășului Dibernando Iosif i 
s-a repartizat sarcina de a se 
ocupă de cîțiva tineri muncitori 
dîndu-le îndrumări asupra felu
lui cum trebuie muncit periiru 
îmbunătățirea calității lucrărilor 
pe care le execută. Mulți alți 
membri de partid au sarcini pri
vind sprijinirea unor candidați, 
pentru a se ridica la nivelul ce
rut de înaltul litiu de membru 
al partidului, de a studia, îm
preună cu tovarăși din activul 
fără de partid, diferite probleme, 
ridicate de îmbunătățirea desfă
șurării procesului de producție, 
de stinjulare a activității 
torilor etc.

Alături de aceste părți
ve, în activitatea unor 
de organizații de bază 
U.R.U.M.P. se constată ' 

. anumite lipsuri în ceea 
vește repartizarea de 
concrete. Este știut că sarcinile 
duc la activizarea membrilor și 
candidaților de partid, la educa
rea lor, atunci cînd ele sînt con
crete, cînd sînt repartizate ținîn- 
du-se seamă de aptitudinile, de 
posibilitățile de a le îndeplini, 
și mai ales cînd se exercită con
trolul îndeplinirii lor. Biroul or
ganizației din secția mecanică 
nu a ținut seama de aceste ce
rințe. Așa se face că multor 
membri și candidați de partid 
din această organizație de bază 
le sînt repartizate sarcini gene
rale. fără termen de îndeplinire, 
care nu pot fi controlate. Tova
rășului Man Petru, de pildă, i 
s-a repartizat drept sarcină să 
sprijine difuzarea presei și să 
lămurească doi tineri să urmeze 
cursurile serale. Pentru îndepîî- 

' nirea acestor sarcini nu s-a fă- 
' cut nimic, pentru că ele sînt for
mulate în termeni generali. Pe 
care tineri să-i lămurească tova
rășul Man ? Și care cursuri se
rale să fie urmate de cei doi ti
neri, deoarece sînt mai midie 
forme de învățămînt care își des
fășoară activitatea prin cursuri 
serale. De altfel, era necesar* ca 
șl tov. Man să. ceară biroului

inova-

poziti- 
birouri 
de la 

însă și 
ce pri- 
sarcini

(Continuare în pag. ș3*tt)
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Citiți în* pag. IV-a
* Ședința plenară * a Adtmă- 

' rli Generale a O.N.U.
• In sprijinul luptei poporu- 
. lui algerian.

t • Marșul păcii din S.U.A.
. • I unii tinerilor cubani 

sînt alături de revoluție.

Bef.ru
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Deși mai sînt aproape două 
luni pînă la sesiunea de exame
ne în Institutul de mine —• 
Petroșani domnește în MUh 
zile p atmosferă încordată de ac
tivitate susținută. In tot htoti- 
tutui au loc ședințe, adunări, în
tocmiri de planuri, activitate ști
ințifică intensă. întreaga muncă 
desfășurată aici se face cu un 
scop precis: asigurarea unei 
înalte calități a răspunsurilor 
studenților la sesiunea de exa
mene.

...Marți la orele 14, în amfi
teatrul 4, studenții anului ІГ — 
electromecanică — au avut o a- 
dunare puțin obișnuită: respon
sabilul pe an al asociației stu
denților a prezentat o chemare 
la întrecere, inițiată la propu
nerea studenților din an și adre
sată tuturor anilor din institut. 
Obiectivele importante ale che
mării la întrecere sînt: o bună 
frecvență la toate formele de ac
tivitate a studenților ; disciplină 
la ore, în cămine și cantine și 
în afara institutului, calitatea și 
numărul răspunsurilor la semi
nar ii, calitatea lucrărilor de la
borator și a proiectelor; partici
parea la activitatea obștească 
(activitate culturală, muncă pa
triotică, sport).

Pe grafice speciale pentru fie
care obiectiv un situdent va com
pleta zilnic rezultatele. Odată pe 
■uflă fiecare grupă va analiza în

adunări situația ei în întrecere. 
După se examene ctș-,
tlgitarilo li se vor în

t ctt a«n stat 
Ш consul-1«

t»ț 5—6 planuri întocmite în 
scopul pregătirii, din timp a se
siunii de examene. Atît organi
zația de partid cît și conducerea 
institutului, organizația U.T.M. 
și asociația studenților s-au stră
duit ca pe bază experienței din 
semestrele trecute să fixeze în 
planurile de muncă cele mai bu
ne metode nțenite să îmbunată 
țeaecă «tudiul individual și co
lectiv al studenților. Ceea ce se 
desprinde în mod deosebit din 
aceste planuri este unitatea de 
vederi șj colaborarea acestor fac
tori pentru ca planurile să se 
realizeze jos în masa studenți
lor. De pe acum se poate spune 
că multiplele planuri cu privire 
la activitatea profesională din 
institut au început să se reali
zeze. Profesorii și asistenții con
stată din lucrările de control, din 
seminarizarea întregii grupe, din 
proiectele de an că studiul indi
vidual este din zi în zi mai te
meinic Consultațiile colective 
precum Și meditațiile individuale 
au început deja să vină în spri
jinul studenților Totul se face 
pentru ca de pe acum să se asi
gure o bună calitate a răspunsu
rilor la examene.

а

ABATAJELE STUDENȚILOR
1 februarie 1961. Toți studen

ții se pregăteau să plece în va
canța de iarnă. La mina Petrila, 
practicanții anului 1 de Ia Insti
tutul de mine Petroșani își luau 
rămas bun dte la tovarășii lor de 
muncă, de la aceia care i-au pri
mit în abataje cu dragoste, dîn- 
du-le „botezul" 
dîncurilor.

Din cei peste 
care fac practică 
erau preocupați 
zi de vacanță de 
Grupa de mineri pe lîngă care 
lucraseră ei la sectorul I primi
se o nouă lucrare deosebit de 
urgentă: efectuarea unui cro
sing. Pentru grupă această nouă 
lucrare constituia o problemă 
dificilă necesitînd eforturi în 
plus. Cei nouă studenți au ho
tărît să formeze o grupă și să 
lucreze singuri la crosing. Con
ducerea sectorului a fost de a- 
cord numai cu condiția ca și ca
tedra de practică de la institut 
să-și dea aprobarea. La catedră 
a avut loc în acea zi o scurtă 
ședință. Au fost discutați toți 
studenții : Omotă Remuș, candi
dat de partid, provenit din mun
citor, Pop Coriolan, utemist, fost 
elev, Mătușoiu Șerban, utemist, 
a lucrai în producție, Romanes- 
cu Paul, utemist, fost muncitor, 
Taraleșcă Constantin, membru de 
partid, fost miner la Petrila, 
Stoian Constantin, utemist, fost 
maistru minier, Crișan Aurel, u- 
temist, fost miner, Iobb Kelemen, 
candidat de partid, fost munci
tor la Petrila. Gaszar Camil, u- 
temist, provenit din producție, 
lată cine avea să efectueze lu
crarea deosebit de importantă și 
urgentă din sectorul I al minei 
Petrila. Forțele au fost bine cân
tărite și catedra și-a dat răspun
sul : Aprobat.

Din acea zi, cînd ceilalți colegi 
plecau în vacanță, cei nouă au 
început lucrul la crosing. La în
ceput dispuneau de utilaj sumar. 
Au muncit cu elan și au fost în
deaproape 
Dumitru, 
vizitat la 
r.izînd în
provizionare cu goale și
A trebuit desigur să fie înfrun
tate multe greutăți. Lucrarea a 
trecut la un moment dat printr-o 
falie, studenții fiind nevoiți aă 
lucreze timp de o săpttaînă nu-

mineresc al a-

80 de studenți 
la Petrila, nouă 
în acea primă 

cu totul altceva.

sprijiniți, lng. Simotă 
șeful sectorului I i-a 
locul g» muncă, orga- 
permanență o bună a- 

lemn.

î
4

I
T
I
i

4

,t .«ГО. .
De citeva zile, brigăzile de J 

muncă patriotică ale studenților > 
au un nou obiectiv deosebit de i 
irtfportant și mobilizator: demn * 
tarea clădirilor pe locul unde se j 
va ridica noul complex social stu- Z 
dențesc. Responsabilii de brigăz I 
și-au întocmit deja planuri de j 
muncă, au anunțat membrii brigâ- 4 
zii și cu toții abia așteaptă să î 
pună mina pe unelte pentru a da l 
viață minunatelor machete ale j 
viitoarelor construcții din cadrul î 
institutului. Intr-adevăr pe oricine I 
aceste machete l-ar entuziasma în- | 
demnîndu-l să-fi aducă contribu- 4 
(ia la realizarea lor. ț

Studenții știu că în conformitate j 
cu prevederile planului de șase j 
ani și la Institutul de mine din I

*2
:■

CVS;,;
-

•f i

O bună parte <Hn studiul individual al studenților este efec
tuat hi laboratoare. Experiențele de aici îi ajută pe studenți să-și 

: la cursuri. IN

mai din ciocanul de abataj. In 
felul acesta însă lucrarea întîr- 
zia. Studenții au hotărît atunci 
să formeze două schimburi. Ast
fel cei nouă practicanți au reu
șit ca la 1 martie să ofere un 
frumos mărțișor atît minei cît 
și conducerii institutului : termi
narea lucrării, ceea ce însemna 
între altele 18.000

Inițiativa acestor 
nu și-au precupețit eforturile re- 
nunțînd la vacanța 
tuit un exemplu pentru ceilalți 
practicanți din Petrila. In cin
stea aniversării a 40 de ani de 
la înființarea P.C.R. studenții 
din Petrila au hotărît să ia în 
exploatare abatajele cameră nr. 
12 de la sectorul III și nr. 22 
de la sectorul IV. Astfel, 36 de 
studenți lucrînd în trei schim
buri 
ticii 
bun 
tria
cesară în viitoarea lor calitate 
de ingineri.

lei economii, 
studenți care

lor a consti-

vor fi pînă la sfîrșitul prac- 
adevărați mineri : cel mai 
prilej de a-și însuși măes- 

meseriei de miner atît de ne-

î 
i 
i *
î _....... .........„.......
f Petroșani se vor construi noi săli j 
1 de cursuri și sermnarii, laboratoa- J

re, sili de spectacole, cămine, cart- 4 
tine. Aproape zece milioane lei se J 

transforma pînă la sfîrșitul а- I 
..._ i 1962 în următoarele obiec- ’
rive social-culturale : 1) Noul 4
corp de irtvățămint (-B) care va * 
cuprinde intrarea principală cu un I 
hol imens și modern, săli de semi- j 
narii și cursuri, un local special 4 
pentru bibliotecă, un amfiteatru, І 
completindu-se astfel proiectul J 
inițial al corpului institutului. 27 4 
Pavilionul pentru laboratoare ce ț 
se va ridica lîngă sala de sport j 
cuprinzînd cinci săli de labora- J 
toare, utilate cu cel mai modern < 
aparataj și instrumente la obiec- î 
tele care se dezvoltă conform ne- j 
eesităților viitoare ale industriei • 
carbonifere. Aici se vor amenaja " 
laboratoare de tehnologie, termo- Z 
tehnică, prelucrări mecanice, elec- î 
tro-mecanică minieră, rnodelărie. • 
Obiectivul nr. 3 este construirea < 
unui complex social format din ț. 
două cămine și o cantină ce se ♦ 
vor ridica pe strada Pușkin. La J 
acest obiectiv brigăzile de muncă • 
patriotică își vor aduce cel mai * 
mult aportul fiind mai întîi ne- J 
nesare demolările unor clădiri. • 
De la aceste cămine, studenții vor î 
parcurge, în toamna acestui an, j 
drumul pînă la institut pe asfalt; 4 
acesta este al patrulea obiectiv al 4 
lucrărilor ce se vor executa in ț 
acest an. Atît șoseaua pînă la j 
pod care intră în grija sfatului j 
popular ctt și șoselele de acces I 
din incinta institutidui vor fi be- î 
tonate și asfaltate creindu-se între J 
ele spații verzi. 4

Toate aceste lucrări vor începe 4 
în prima parte a lunii aprilie și î 
cu excepția corpului В de învăță- î 
mint care va fi terminat în 1962, 4 
vor fi gata pînă la sfîrșitul aces- 4 
tui an.

IІ ....... r.__
Îvor transfo 

mdui 1962
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însușească temeinic cunoștințele teoretice căpătate 
CLIȘEU: Un aspect din laboratorul de fizică.

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

Inginerul — un
Conducătorul de azi al produc

ției trebuie sâ fie în afară de 
specialist tehnic în problemele res
pective și un educator, un peda
gog, un om de înaltă cultură. Fap
tul că el muncește zi de zi într-un co
lectiv, că este pus să conducă un 
număr de oameni, îi cere pricepe
rea de a se apropia de acești oa
meni, de a-i înțelege, de a se face 
înțeles, de a statornici o atmos
feră de colaborare, de muncă rod
nică. Pentru acest lucru studenții 
de azi, inginerii de mîine învață 
nu numai felul cum să conducă 
producția din punct de vedere 
tehnic ci și cum să lucreze cu 
oamenii.

Un obiectiv principal al condu
cerii institutului este deci educa
rea cetățenească, patriotică, comu
nistă a studenților. In ultimul timp 
s-au făcut eforturi deosebite ca în 
planificarea timpului studenților să 
se afecteze ore suficiente pentru 
educarea fiecărui student, pentru 
îmbogățirea bagajului de cunoștin- , 
țe culturale. în institut funcționea- 5 
ză în prezent cinci cercuri de îtt- > 
vățămînt politic pe ani de studii, , 
la care au fost repartizați ca pro- ' 
pagandiști, cei mai - buni profesori. 1 
Acordînd o mare atenție acestei 
forme de ridicare a nivelului po- J 
litic și ideologe al studenților, la J 
sfîrșitui primului trimestru rezul- ) 
țațele obținute la învățământul po- < 
litic au fost analizate atît în adu- 
nările generale U.T.M. cit și în- ji 
tr-o adunare generală a organiza- C 
ției de bază de partid. <,

Pe semestrul II biroul organiza- ’ 
ției de bază de partid a preconi- ) 
zat ca activitatea educativă și cui- > 
tvrală să fie strins legată de ridi- ■ 
carea calității învățâmîntului, a ;i 
conștiinței socialiste. Astfel, atît <’ 
conducerea institutului Cît și res- J 
ponsabilii culturali din consiliul , 
asociației studenților ți comitetul ț 
U.T.M. au urmărit în activitatea 
lor, la fiecare student și atitudinea г 
pe care o are acesta față de muncă. Ș

Educarea comunistă a studenți- ; 
lor se realizează și prin multiple f

om de
alte forme intre 
activiștii de partid, cu fruntași 
in producție, cu ingineri care au 
absolvi» institutul de mine. în fața 
studenților au vorbit în acest an 
academicienii V. Gorbaciov vice
președinte al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S. și G. Moisil. 70 la 
sută din studenți fac parte dintt-o 
formație culturală, aproape toți 
studenții sînt înscriși la concurstl 
„în pas cu viața“, în fiecare zi 1 
stația de radioficare a institutului’ 
sint transmise programe locale 
etc.

Aceste forme precum și cercurile 
literare, audițiile muzicale, vizio
nările de filme în colectiv, simpo
zioanele pe diferite teme culturale 
și industriale fottnează la un loc 
acțiunile întreprinse de organizația 
de partid, de conducerea institu
tului și organizația de tineret pen
tru educarea comunistă a studen
ților.

cultură
care întîlniri cu

nici miniere.

In acest an la Institutul de mine a luat ființă o noua secție ș» anume cea de preparare. 
Aici învață în prezent 64 de studenți care vor fi mîine ingineri specialiști în prepararea cărbu
nelui. Multi dintre ei vor lucra desigur la noua preparație de cărbune de la Coroiești care se 
construiește în prezent. Deocamdată însă studenții anulai 1 preparare, studieri în laboratorul mo
dem utilat din cadrul institutului.

Proiectele de an —| 
ferestre spre viitor $

Ura in prima oră din noul an ? 
universitar. Studenții Institutului ' 
de mine se prezentaseră la cursuri f 
veseli și plini de viață fiecare l 
văzindu-se cu un an mai mare. 1 
Pentru cei care pășeau atunci în ț 
anul patru, prima z‘ de școală nu 
a fost numai începutul unui nou 
an de studiu ci și începutul unei-} 
noi activități; întocmirea proiec
telor de an. Prin acestea ei ifi 
dovedeau capacitatea de a rezol
va, pe baza cunoștințelor teoreti
ce, anumite probleme ridicate de 
producție. In acea primă zi de 
școală studenfii anului IV, de la 
facultatea de mine au primit la 
obiectul săpări și susțineri minie
re temele pentru proiectele de an. 
Deșt s-au dat patru categorii de 
teme, fiecare student avind un 
proiect propriu, totuși toate pro
iectele au o trăsătură comună. 
Ele reprezintă verificarea cunoș
tințelor căpătate în cei trei ani de 
facultate și în același timp ga
ranția că aceste cunoștințe vor fi 
folosite mîine în producție cu 
maximă eficacitate. Proiectele de 
azi ale studenților, indiferent de 
tema lor, sint adevărate ferestre 
spre viitor prin ele oglindindu-se ’ 
mînuirea celei mâi avansate teh- i

r 
Acum, peste 60 ia sulă din slu- > 

dinții anului 
deja proiectele deși ele ar fi tre
buit să fie gata la sțieșitul anu
lui. îndrumătorii din partea cate
drelor sînt mulțumiți de cah alea 
proiectelor, de soluțiile date, de 
rezolvarea lor, ceea ce arată că 
studenții au folosit pe lingă ma
terialul bibliografie indicat .țț re
viste de specialitate. Asistenții 
coordonatori vorbesc cu bucurie

>
i
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>

1-

IV și-au terminat <
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despre munca studenților Keszely i 
Iosif, Marinescu Mircea, Andries- > 
cu Florin, Dobrinoiu Gheorghe. ( 
Călinoiu Ionel, Măruță Gheorghe ( 
care și-au terminat de șa proiec
tele. in care au dovedii o temei
nică cunoaștere a problemelor 
tratate.

Pagină realizată de
MIHAIL DUMITRESCU 

foto Ing. I. KISS
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„Apelăm la înțelegerea minerilor"
Colectivul preparației Lupeni 

se achită cu cinste de sarcinile 
ce-i stau în față. In două luni, 
muncitorii de aici au trimis coc* 
safilor peste prevederile de plan 
2254 tone de cărbune cocsifica- 
bil, întreaga cantitate livrată a 
vînd un procentaj de cenușă cu 
0.4 la sută sub norma admisă, 
au obținut o recuperare globală 
de 73,4 la sută, iar la cărbunele 
special de 41 Ia sută. Colectivul 
a obținut de asemenea însemna
te economii peste plan, prin re
ducerea consumului specific de 
energie electrică cu 0,8 kW/tonă 
și de barită cu 2,7 kg./tonă.

Dacă muncitorii preparației 
au livrat cocsarilor cărbune spe
cial peste plan cu un procentaj 
de cenușă redus, acest fapt se 
datorește muncii lor atente, bine 
organizate și prea puțin calită
ții cărbunelui brut primit de ia 
exploatări. In prima jumătate a 
lunii martie, de pildă, ei au livrat 
cu 60 tone mai mult cărbune spe
cial cu cenușă sub normă, dar au 
primit cărbune de la Lupeni cu 
cenușă mai mare cu 9,7 la sută, 
de la Vulcan cu 0,9 la setă peste 
norma admisă și doar de la U- 
ricani cărbune cu procentaj de 
cenușă redus cu 3,4 la sută față 
de norma admisă. Or, în doza
rea! cărbunelui special ponderea 
producției mitrei Lupeni este de, 
75 la sută.

Despre neajunsurile pe care le 
provoacă preparației șistul din 

' cărbune, un redactor al ziarului 
nostru a stat de vorbă cu mais
trul șef de la spălare tov. Ghiciu 
Iosif. Iată ce a declarat el:

— Țelul nostru, ai celor de la 
spălare și al întregului colectiv, 
este să punem la dispoziție coc
sarilor și a altor beneficiari căr
bune tot moi mult, cărbune de 
calitate cît mai bună. Rezultatele 
obținute de noi pînă acum sînt 
cunoscute. Sintern hotărîți să 
muncim tot mai bine, să ne în
deplinim și să depășim angaja- 
ipentele luate în cinstea aniver
sării partidului. Fără sprijinul 
deplin al minerilor care ne tri
mit cărbune ne este însă greu. 
De іика vreau s£ «rit tovară
șilor mineri din abataje ce greu
tăți ne provoacă șistul pe care 
îl mai lasă să vină în preparație 
odată cu cărbunele si să-i chem 
pe această cale să ne ajute mai 
bine în munca noastră.

Este adevărat, așa cum se a- 
firmă adesea ori ia mină, ci 
preparați» de aceea e făcută si 

'* jsleagă șistul din cărbune. E 
drept, dar și instalațiile noastre 
au o limită. De multe ori vine 
la banda de claubaj, după un 
lot de cărbune foarte curat, un lot 
de cărbune cu mult șist care mai 
bine ar îi luat drumul spre haldă 

, decît spre preparație. Mă refer 
numai la cărbunele dat de la 
Lupani. In acest caz, cu toată

Convorbire cu maistrul 
Ghiciu Iosif de ia 
preparați* Lupeni 

alegerea manuală de ia claubaj 
în instalațiile de spălare scapă 
mult șist care cu toată atenția 
noastră ne Strică cenușa la spe
cial șl la celelalte sortimente de 
cărbune spălat, pe lingă faptul 
că ne blochează evacuarea la 
funicular. Stagnăm producția, 
suferă mina de goale! Alteori 
primim cărbune cU multă apă, 
cu șist înmuiat. Ajuns la sitele 
de spălare le înfundă. Din nou 
smtem nevoiți să oprim fluxul 
de spălare.

Necazul cei mare, urmat de 
stagnări în flux de bingă durată 
ni-1 cauzează corpurile străine 
care vin odată cu cărbunele și 
In special bucățile de fier vechi. 
Capetele de lanțuri, diferite fiare 
corniere oe nu se mai folosesc 
în taină, in loc să fie adunate 
organizat, smt date în vagone- 
tele cu cărbune și odată ajunse 
la banda de cLanbaj, trec prin 
ochiurile benzii în silozuri și de 
aici la elevatoare. Aproape zilnic 
trebuie să oprim spălarea pentru 
că din cauza acestor resturi de 
metal elevatoarele se blochează, 
se înfundă. De aici, motoare su
prasolicitate oricînd în pericol 
de a se avaria, cupe de eleva
tor deteriorate, lucrări suplimen
tare de întreținere și reparații. 
Eu le-aș propune ceter de la mL 
na Lupeni două variante de re

mediere ; ori să monteze la ban
da lor un separator magnetic 
ori să fie mai atenți la conținu
tul vagonetelor pline. Noi avem 
destul fier vechi pe care-1 adu
năm și-l predăm, nu ne trebuie 
în privința asta, „ajutorul** mi- 
norilor!

Iată așa dar o parte din greu- 
tățile ce ni le cauzează cărbu
nele brut cu prea mult șist. De 
aceea mă adresez încă odată mi
nerilor :

Tovarăși dați-ne cit mai mult 
cărbune curat, lăsați șistul în a- 
bataje sau dați-1 separat la hal
dă, colectați la locurile de mun
că flerul vechi, nu ni-1 trimiteți 
nouă. In acest fel vom cîștiga 
cu toții — și noi și voi 1

N. R. Maistrul șef de schimb 
Ghiciu Iosif are dreptate. Mare 
parte din stagnările de mers la 
preparația Lupeni sînt cauzate 
de calitatea necorespunzătoare a 
cărbunelui livrat (te mina Lu
peni. Conducerea minei va tre
bui să examineze cu toată aten
ția problema îmbunătățirii cali
tății cărbunelui extras. La sec
toarele unde, din cauza condiții
lor geologice, cărbunele este șis- 
tos, murdar, să se găsească so
luții pentru ca acest cărbune să 
fie atent triat, în preparație să 
пи ajungă decît numai cărbu
nele curat. Angajamentul de a 
reduce procentajul de cenușă cu 
0.2 la sută în acest an trebuie 
să prindă viață 1

mg. GH. DUMITRESCU
---------------- O----- -----------

Mai multă grijă la repartizarea
de sarcini

(Urmare din pag. l-a)

lămuriri asupra acestor sarcini, 
dar n-a făcut-o. Așa stînd lu
crurile, sarcinile repartizate au 
rămas doer pe hîrtie.

Sînt de asemenea tovarăși ale 
căror sarcini au expirat de mult, 
și nu le sînt repartizate altele 
noi Tovarășului Bakoi Andrei 
din organizația de bază -e la 
administrație i s-au repartizat 
drept sarcini să scrie un articol 
la gazeta de perete și să lămu
rească pe un muncitor să se a- 
boneze la presă. Dar ambele sar
cini au avut termen de îndepli
nire încă de attul trecut. Se pune 
întrebarea: de atunci, tovarășu
lui Bakoi nu trebuia să i se re
partizeze alte sarcini ? Altora li 
se repartizează streini privind 
îndatoriri statutare. Astfel, to
varășului Buruian Ludovic i s-a 
repartizat drept sarcină să par
ticipe la învățământul de partid.

Aceste aspecte arată că este 
necesar ca birourile organizații
lor de bază de la U.R.U.M.P. să 
revizuiască sarcinile repartizate

concrete
membrilor și candidaților de 
partid. Sarcinile generale, cele 
al căror termen de îndeplinire a 
expirat, precum și acele sarcini 
care au fost repartizate privind 
îndatoriri statutare, trebuie în
locuite cu sarcini noi, legate dte 
principalele obiective ale muncii 
de partid în perioada actuală. 
Intensificarea muncii politice și 
organizatorice privind îndeplini
rea angajamentelor de întrecere 
în cinstea aniversării partidului, 
îmbunătățirea muncii politice de 
la om la om, a agitației vizuale 
în jurul întrecerii, luarea de mă
suri pentru încheierea cu succes 
a anului școlar al învățămîntu- 
lui de partid, educarea tineretu
lui, precum și atîtea alte proble
me specifice întreprinderii oferă 
tot atîtea posibilități privind re
partizarea de sarcini concrete, a 
căror îndeplinire va atrage la 
activitate rodnică întreaga masă 
a membrilor și candidaților de 
partid, va duce la ridicarea ni
velului muncii organizației de 
partid din această importantă u- 
zină.
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Condiții de locuit tot mai bune
De la un an la altul așezările 

miniere din Valea jiului își schim
bă înfățișarea, devin tot mai fru
moase. Alături de șiragurile de 
blocuri, vechile colonii muncito
rești întineresc, sînt mat bine gos
podărite și întreținute. Cine a cu
noscut înainte vreme strada Gh. 
Șincai de la Lupeni, astăzi o va 
găsi complet schimbată. Casele 
sînt reparate, zugrăvite în culori 
atrăgătoare. Asemenea acestei 
străzi, schimbări radicale au surve
nit și pe străzile Decebal, 23 Au
gust .Stahanov, Arădanilor de la 
Petroșani și pe alte străzi din lo
calitățile Văii Jiului. Colectivul de 
la l.L.L. Petroșani depune eforturi 
pentru a asigură minerilor și celor
lalți oameni ai muncii din Valea 
Jiului condiții tot mai bune de 
locuit.

. întreprinderea de locuințe din 
Valea Jiului gospodărește acum 
peste 19.320 de apartamente în- 
sumînd o suprafață locativă de cir
ca 779.960 m.p.. Acestj însemnat 
fond locativ, în continuă creștere 
se cere a fi bine întreținut. Deși 
relativ tinără (are abia un an de 
existență} întreprinderea ți-a îm
bunătățit continuu munca incit a- 
cum a reușit să lichideze recla- 
mațiile, să execute lucrări bune.

Forma cea mai eficace în lupta 
pentru reparații ți întreținerea de 
calitate, folosită de sectoarele

I.L.L. Petroșani este mutica pe bri
găzi specializate care lucrează în 
lanț. In acest mod s-a putut re
vizui și repara un fond locativ 
mare, lucrările însumind valoare 
de peste 7.081.000 lei. Cel mai 
mare volum de lucrări de repa
rații s-a executat la Petroșani (în 
valoare de aproape 2 milioane 
lei), la Lupeni (în valoare de 
1.678.000 lei) ți la Vulcan (va
loarea lucrărilor depășind 
1.390.000 lei).

Colectivul de la l.L.L. Petro
șani se străduiește ca paralel cu 
execuția de calitate a unui volum 
sporit de lucrări, acestea să fie cît 
mai ieftinei In anul trecut colecti
vul a economisit peste plan mate
riale de construcții în valoare de 
aproape 700.000 lei. Pentru a ob
ține noi economii în cursul anu
lui 1961 s-a luat măsura, extinsă 
acum la toate, sectoarele, ca mate
rialele de cohstrucțli să fie prepa
rate sau confecționate centrai. La' 
Lupeni de pildă, mortarele ți be- 
toanelc npcesare lucrărilor se exe
cută intr-o stație -centrală, fapt care 
duce la o mai bună dozare a agre
gatelor și deci Іа o calitate supe
rioară ți la economii de materia
le prin evitarea risipei,

O mare pane din fondul loca
tiv 11 formează noile cvartale de 
blocuri în toate localitățile Văii 
Jiului, Atenți* mistuitorilor de la

I.L.L. Petroșani se îndreaptă în 
egală măsură asupra întreținerii 
ți înfrumusețării coloniilor mai 
vechi, cît ți asupra noilor blocuri. 
Aici, colectivul are un puternic 
sprijin din partea locatarilor care, 
mobilizați de grupele de pattid ți 
de deputați, inițiază numeroase 
acțiuni de întreținere, de autogos- 
podărire a blocurilor. Sînt îndeobț- 
te cunoscute acțiunile locatarilor 
din blocurile 23, 24, 20 de la Pe
troșani, cartierul Gh. Dimitrov, 
care și-au înfrumusețat blocurile, 
le țin într-o stare de curățenie 
exemplară. La indicația Comitetu
lui orășenesc de partid Petroșani, 
colectivul l.L.L. a hotărît să ini
țieze o întrecere patriotică între 
toți locatarii pentru cea mai fru
moasă scară, cea mai frumoasă 
stradă, cel mai bine întreținut a- 
partament.

Muncitorii și tehnicienii de ia 
l.L.L. Petroșani sînt deciși să ob
țină în cinstea glorioasei aniver
sări a partidului noi succese . in 
acțiunea de întreținere a fondului 
locativ. Eforturile lor trebuie sus
ținute de toți locatarii, în acest fel 
arătîndu-ne recunoștința pentru 
condițiile tot mai bune de locuit 
pe care partidul ți guvernul le 
asigură oamenilor muncii.

G. D.

PUBLICITATE

întreprinderea Comunală Orășenească 
PETROȘANI 

telafoa Hl, 544 ri 315

execută pentru sectorul socialist și particular 

lucrări noi și de reparații la instalațiile 
interioare de apă, canal și electricitate 

în toate localitățile din Valea Jiului 
Lucrările mai sus indicate pentru particulari 

se vor putea executa și cu plata în rate йеааге

TEATRUL DE STAT „VALEA JIULUI” 
PREZINTĂ : 

sîmbătă 1 și duminică 2 aprilie 1961, orele 19,30 

ECOUL» ONOEPARTAT 
dram* în 3 acte, 4 tablouri 

de Suva Gofovaaiskil 

Regia artistică : Ion Petrovici 

Scenografia : Olga Lupu-Scorfeanu
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O. C. L produse industriale Petroșani 
Anunță cumpărătorii că au sosit cantități importante 

de materiale de
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La magazinul industrial nr. 68 din Lupeni, s-au рая Ій 
vinzare cantități importante de CIMENT.

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

vă oferă un bogat sortiment de:
BATICURI IMPRIMEURI SCRUMIERE, 

VAZE, JUCĂRII ȘI BIBELOURI 
executate de artiști plastici din București 
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Procura^i-vâ de la „Librăria noastră" * 

BIBLIOTECI PERSONALE j 

de 100 și 200 lei î
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Ședința plenari a Adunării Generale 
a 0. H. II.

NEW YORK 29 (Agerpres).
TASS transmite:

In ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 28 martie a A- 
dunării Generale a O.N.U. a 
continuat discutarea situației din 
Congo. Reprezentanții Indoneziei 
și Poloniei an condamnat acțiu
nile criminale ale imperialiștilor 
în Congo și au cerut Organiza
ției stațiunilor Unite să pună ca
păt agresiunii coloniale împotri
va poporului congolez.
, Delegatul Indoneziei, Wirjopra- 
noto, a subliniat că comandamen
tul O.N.U. nu a îndeplinit rezo
luțiile Consiliului de Securitate. 

■Belgienii, a spus el, continuă să 
dețină pozițiile cheie în Congo, 
țara este amenințată să fie dez
membrată parlamentul nu a fost 
încă convocat. Delegatul indo- 
‘nezian a cerut să se asigure ime
diat încă înainte de expirarea 
termenului stabilit, retragerea 
belgienilor din Congo și să se 
dea .forțelor patriotice din Congo 
și poporului congolez posibilita
tea ей a-șî spune cuvîntul prin 
parlament.

W. Fosfer a primit diploma de Doctor honoris 
causa al Universități de stat din Moscova

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 28 martie acad. Ivan Pe- 
trovski, rectorul Universității de 
stat din Moscova și Ilia Galkin 
profesor la această universitate 
au remis lui William Foster di
ploma' de Doctor honoris causa 
și i-au urat sănătate și succese 
în activitatea sa creatoare.

William Foster și-a exprimat

Declarata lui Bulhapuf
GENEVA, 29 (Agerpres).
„Sîntem gata să trecem cu 

„toată seriozitatea la rezolvarea 
problemei instaurării păcii, și 
nădăjduiesc că și cealaltă parte 
este dispusă să procedeze la fel“, 
a declarat la 28 martie la Ge
neva reprezentatul guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria 
Bulharuf. Bulharuf a petrecut 
cîteva zile în Elveția unde, îm
preună cu reprezentanți ai gu
vernului francez și ai autorită
ților elvețiene, a rezolvat proble
me organizatorice în legătură cu 
tratativele care vor avea loc în 
curînd între guvernul provizoriu 
al Republicii Algeria și guvernul 
Franței.

La 28 martie Bulharuf, a pă
răsit Geneva plecînd la Tunis.

----- O-----
Muralul trupelor rebele boțienej 

este din ce în ce mai scăzut
XIENG KUANG 29 (AgerpresJ 
Moralul soldaților și ofițerilor 

din trupele rebele este din ce îh 
ce mai scăzut. Soldații și ofițe
rii trupelor rebele dezertează sau 
trec de partea trupelor guverna
mentale și ale detașamentelor 
Patet Lao.

Postul de radio „Vocea Patet 
Lao“ a anunțat că în ultimele 
zile în regiunea Vang-Vieng au 
trecut de partea trupelor aliate 
peste 50 de ofițeri și o companie 
de soldați rebeli. Același lucru 
se observă și în garnizoanele 
din Vientiane și Luang-Prabang.

In regiunea Muong-Saî o com
panie de rebeli a trecut de partea 
trupelor Patet Lao.

Siera Leone va deveni 
independentă

LONDRA 29 (Agerpres).
La 28 martie regina Elisabeta 

a II-a a Angliei a aprobat legea 
adoptată de cele două Camere 
ale parlamentului conform căreia 
colonia engleză Siera-Leone va 
deveni independentă începînd de 
la 27 aprilie a. c.

Reprezentantul Poloniei, Jozef 
Winiewicz a scos în evidență 
răspunderea lui Hammarskjoeld 
și a Comandamentului trupelor 
O.N.U. pentru situația tragică 
din Congo și pentru asasinarea 
bestială a primului ministru, Pa
trice Lumumba. El a declarat că 
Polonia sprijină guvernul legal 
al Republicii Congo condus de 
Antoine Gizenga care apără u- 
nitatea republicii și controlează 
o mare parte din teritoriul țării.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Irlandei Aiken s-a erijat în avo
cat al colonialiștilor. El a încer
cat să prezinte criticile aduse 
lui Hammarskjoeld ca o încer
care de a submina O.N.U.

Așa-zisul „delegat" al Con- 
goului, Cardoso, a declarat cu 
impertinență că „guvernul" Ka- 
savubu-Ileo „nu sprijină" ultima 
rezoluție a Consiliului de Secu
ritate. El s-a pronunțat împotri
va retragerii personalului mili
tar și paramilitar belgian din 
Congo și împotriva anchetării 
împrejurărilor în care a fost a- 
s; ihăt Patrice Lumumba.

profunda recunoștință pentru 
înaltul titlu cu care a fost dis
tins.

Titlul de Doctor honoris causa 
i-a fost decernat lui William 
Foster de Consiliul Universității 
de stat din Moscova pentru me
ritele șale în domeniul cercetă
rilor în problemele istoriei miș
cării muncitorești americane și 
internaționale.

In declarați» ■ pe care a făcut-cț 
pe aeroport el și-a exprimat spef 
ranța că „cele două părți năzuf 
iese cu aceeași sinceritate sprfe 
obținerea păcii". Ar fi foarte 
trist, a declarat el, „dacă după 
șapte ani de război nu s-ar re
cunoaște necesitatea realizării 
unui acord care să prevadă in
dependența poporului algerian". 
El a subliniat că la nevoie Fron
tul eliberării naționale este gata* 
să continue lupta.

Inimile tinerilor cubani sînt alături 
de revolufie

HAVANA 29 (Agerpres). — 
Inimile tinerilor cubani sînt 

întru totul de partea revoluției, 
a declarat Fidel Castro în cu- 
vîntarea pe care a rostit-o în 
noaptea de 27 spre 28 martie în 
cadrul ședinței de încheiere a 
primei plenare a elevilor mem
bri aî Asociației tinerilor insur
genți din Cuba. Și aceasta, a 
spus el, este cea mai bună do
vadă a faptului că revoluția 
este justă, că ideile ei au pătruns 
adînc în conștiința majorității 
absolute a tineretului studios din 
Cuba.

Totodată, Fidel Castro a atras 
atenția participanților la plena
ră asupra faptului că elementele 
reacționare ale căror interese au 
suferit dte pe urma revoluției și 
clerul care se află în slujba re- 
acțiunii și a claselor exploata
toare depun toate eforturile pen
tru a învenina conștiința tinere
tului, a-1 aduce în tabăra duș
manilor revoluției.

Demascînd anticomunismul, ar
ma preferată a propagandei im
perialiste în lupta împotriva re
voluției! și a mișcărilor populare, 
Fidel Castro a subliniat că, ne- 
avînd nici un alt argument, im
perialismul și reacțiunea caută 
să intimideze poporul și pun re
formei agrare, naționalizării mo
nopolurilor, dezvoltării învăță- 
mîntului etc. eticheta comunis
mului. Dacă aceasta înseamnă 
comunism, a declarat F. Castro, 
sîntem de acord cu comunismul.

In sprijinul luptei 
poporului algerian 
PARIS 29 (Agerpres).
Săptămînalul „France Obser- 

vateur“ publică apelul adresat 
opiniei publice de personalități 
din Franța care propun crearea 
unui „Comitet de solidaritate cu 
victimele represiunii provocate 
dfe războiul din Algeria". Acest 
comitet, se arată în apel, are sco
pul de a reuni toate comitetele 
de ajutor și grupele create în a- 
cest scop în ultimele luni.

Tratativele între guvernul fran
cez și guvernul provizoriu al Re
publicii Algeria, se arată în a- 
pel, riscă însă să se prelungeas
că mai multe luni de zile. Cei 
care se află în închisori sau în 
lagărele de concentrare, precum 
și familiile lor au nevoie de so
lidaritatea activă a noastră a 
tuturor

Toate persoanele care vor pace, 
continuă apelul, pot și trebuie 
să-și manifeste simpatia cu acei 
care luptă cu toată sinceritatea 
și buna credință pentru o cauză 
care ne este comună tuturor și 
care se află în prezent închiși. 
„Noi dorim, scriu titularii ape
lului, să se manifeste cu un elan 
deosebit, solidaritatea cu cauza 
lor dreaptă. Aceasta este o da
torie pentru noi toți".

----- O-----

Un nou grup parlamentar 
englez

LONDRA 29 (Agerpres).
La 28 martie, în parlamentul 

englez a fost constituit un grup 
parlamentar a cărui menire este 
„să înlesnească dtezvoltarea co
merțului între Est și Vest".

Lordul Boothby (conservator) 
a fost ales președinte al acestui 
grup, iar laburistul Leslie Plum
mer vicepreședinte.

----- — = - =-----
Dezbaterile din Camera Comunelor

LONDRA 29 (Agerpres).
La 28 martie în Camera Co

munelor opoziția laburistă â pro
testat cu hotărîre împotriva pro
punerii guvernului ca această 
Cameră să intre în vacanță la 
30 martie sau I aprilie.

Reprezentanții opoziției au de-
darat că în prezent, cînd în fața

---------- :---------- '............................................. .. . .................. ..................

Cel puțin, a continuat primul 
ministru al Cubei, nu se poate 
spune că nu îndeplinim precep
tul biblic: fiecare își cîștigă 
plinea cu sudoarea frunții. Nu 
cunosc nimic care să se potri
vească mai bine ca acest pre
cept biblic ca lozinca revoluției 
ruse: „Cine nu muncește, nu 
mănîncă".

Castro a demascat propagan
da imperialistă care folosește 
toate mijloacele presei, radiou
lui, televiziunii și cinematogra
fiei pentru a îndobitocii popoare
le și a le abate de la lupta pen
tru revendicările lor urgente, 
împotriva exploatării și înrobirii.

în încheiere Castro a chemat 
tineretul cuban să-și consacre 
toate forțele nu numai luptei 
pentru apărarea revoluției și su
veranității țării, ci și luptei pen
tru apărarea culturii înaintate. 
El a chemat tineretul să desfă
șoare cu succes campania pentru 
lichidarea analfabetismului în 
Cuba în cursul acestui an.

Prima plenară a elevilor mem
bri ai Asociației tinerilor insur
genți a analizat cele mai impor- 

‘tante sarcini care stau în fața 
tineretului studios din Cuba și 
în primul rînd sarcina lichidării 
complete a analfabetismului în 
țară.

Plenara a chemat pe elevii din 
America Latină să se unească 
cu tineretul cuban pentru a lupta 
împotrivă dușmanului comun, im
perialismul american.

MARȘUL PĂCII DIN S. U. A.
NEW YORK 29 (Agerpres).
Participanții la marșul păcii 

care se desfășoară în prezent în 
S.U.A. au parcurs aproape ju
mătate din cele 110 mile ale dru
mului pe care îl au de făcut.

In fiecare oraș’ în fiecare lo
calitate participanții la marș sînt 
primiți cu căldură. La intrarea 
în orașul Princeton ei au fost 
salutați de primarul orașului, ca
re a adus elogii participanților 
subliniind că ei sprijină cauza 
de importanță vitală a dezarmă
rii. La Princeton participanții 
la marș au vizitat casa marelui 
savant Einstein care a luptat cu 
hotărîre pentru pace. Ei au fost 
întîmpinați de fiica lui Einstein, 
care le-a spus că dacă tatăl său 
ar fi fost în viață i-ar fi primit 
cu brațele deschise deoarece ei 
apără o cauză nobilă, cauza 
păcii.

La ieșirea din orașul Prince
ton, s-au alăturat coloanei cîte-

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

Desființarea senatului comunității 
franceze

PARIS 29 (Agerpres).
La 28 martie la Paris s-a a- 

nunțat oficial desființarea sena
tului comunității franceze, or
ganul consultativ al acestei co
munități în a cărui competență 
intră, conform constituției celei 
de-a V-a Republici, examinarea 
problemelor politicii economice și 
financiare comune a țărilor mem
bre ale comunității, adică a 
Franței și a fostelor sale colonii 
africane.

In întreaga perioadă a exis
tenței sale senatul comunității nu 
a ținut decît două ședințe: la 
15 și la 30 iulie 1959. Viața a 
adus corective în activitatea a- 
cestui organ creat în scopul men
ținerii dominației colonialiste 
franceze în Africa. Avîntwl im

Camerei Comunelor stau o serie 
de probleme importante și în
deosebi problema situației din 
Laos, o întrerupere atît de lungă 
a lucrărilor este inadmisibilă.

Laburistul S - Silverman a ce
rut asigurări guvernului că An
glia nu va fi atrasă în acțiunile 
militare din Laos, fără aproba
rea parlamentului.

Situația din Laos, a declarat 
laburistul M. Foot, care se dato
rează în primul rînd faptului că 
Statele Unrte au trimis în aceas
tă țară mari cantități die arme, 
se poate agrava în orice mo
ment. £n această ordine de idei 
a subliniat Foot, discursul beli
cos pe care lordul Home, minis
trul Afacerilor Externe al An
gliei, l-a rostit la conferința ță
rilor S.E.A.T.O. a fost cu totul 
nelalocul lui.

Ministrul Afacerilor Interne 
Butler care îndeplinește funcțiu
nile primului ministru Macmillan 
în lipsa acestuia șba exprimat 
speranța că situația din Laos se 
va îmbunătăți. El a asigurat tot
odată că dacă va fi ridicată pro
blema unei intervenții militare a 
Angliei, parlamentul va fi con
vocat înainte dte termen și că 
guvernul englez năzuiește spre 
reglementarea pașnică a situa
ției din Laos.

Cu majoritate de voturi Came
ra Comunelor a aprobat propu
nerea guvernului ca parlamentul 
să intre în vacantă,

----- O-----

MITING LA GLASGOW
LONDRA 29 (Agerpres).
La un miting care a avut loc 

la Glasgow, profesorii de la șco
lile și colegiile acestui oraș sco
țian au hotărît să declare la 8 
mai o grevă de o săptămînă dacă 
nu vor fi satisfăcute revendică
rile lor cu privire la majorarea 
salariilor. Această cerere este 
sprijinită și de profesorii de la 
școlile din alte orașe ale Scoției. 

va sute de noi participanți, pro
fesori aî Universității din Prin
ceton; studenți, gospodine etc.

La New Brunswick (statul 
New Jersey), unde se află ma
rea universitate Rutgers a fost 
organizat un miting în cinstea 
participanților la marș. La mi
ting au luat cuvîntul cîțiva pro
fesori ai universității. In dimi
neața zilei de 28 martie 15 pro
fesori ai Universității Rutgers 
au pornit în fruntea coloanei 
participanților la marș și au par
curs împreună cu ei străzile o- 
rașului New Brunswick.

Participanții la marș au pri
mit mesaje de felicitări în care 
este exprimată simpatia multor 
fruntași ai vieții publice din Sta
tele Unite și din alte țări prin
tre care Eleanor Roosevelt, de
legată a S.U.A. la Adunarea 
Generală a O.N.U., filozoful en
glez Bertrand Rusell etc.

petuos al mișcării de eliberare;^ 
națională a determinat pe guver* 
nanții francezi să acorde inde
pendență țărilor din comunita
tea franceză.

In urma acestui fapt senatul 
comunității a devenit inutil. De
altfel, în bugetul pe anul 1961 
nu au fost alocate nici un fel 
de fonduri pentru activitatea sa. 
El a mai existat cîtva timp în 
mod formal pînă cînd președin
tele De Gaulle a recunoscut că 
„senatul comunității în forma în 
care a fost creat de constituția 
anului 1958 trebuie considerat 
dizolvat".

BE ШНО
31 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Gîntece și jocuri popu
lare <omînești, 9,30 Prietena 
noastră cartea: „Palatul primă- v 
verii" de Vasile Mănuceanu, 9,50 
Fragmente din opera „Legenda 
despre orașul nevăzut Kitej" de ' 
Rimski-Korsakov, 11,03 Muzica 
ușoară, 12,00 Limba noastră 
Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 12,40 Cîntece revolu
ționare, 13,05 Muzică de estra
dă, 14,00 Muzică populară din 
Moldova, 15,10 Muzică ușoară, 
15,40 Din viata de concert a Ca
pitalei, 16,15 Vorbește Moscova! 
18,00 Uverturi la operetele lui 
Suppe, 19,30 Cîntăm viața nouă 
a patriei — program de cîntece 
și jocuri interpretate de formații 
artistice de amatori, 21,00 Ge e 
nou în librării, 21,10 Cîntece și 
jocuri populare romînești, 21,40 
Muzică de estradă. PROGRA
MUL II. 14,30 Muzică populară 
romînească, 15,00 Ciută barito
nul Octav Enigărescu și sopra
na Valentina Crețoiu. Program 
de muzică din opere, 15,35 Ac
tualitatea în țările socialiste, 
16,30 Cîntă Corul de copii al 
Radioteleviziunii, 16,50 Curs de 
limba rusă, 17,00 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 18,05 
Muzică ușoară romînească, 18,32 
Program muzical pentru frun
tașii în producție din industrie 
și agricultură, 19,30 Teatru Ia 
microfon : „Napoli, orașul milio
narilor". Comedie de Eduardo 
de Filippo. 21,00 Muzică instru
mentală, 21,45 Înfrățiți în mun
că, în cîntec și joc — program 
de muzică populară romînească 
și a minorităților naționale.

CINEMATOGRAFE
31 martie

PETROȘANI — AL. SAHIA: 
Bătrîna pianină; ANINOASA: 
Asasinul din umbră; VULCAN : 
Un cîntec ’străbate lumea; LU- 
PENI: Normandie Niemen; BAR- 
BATENI î Nu aștepta luna mai; 
URFCAN1; Norii părăsesc cerul.
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