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Citiți în pagina IV-o-:
• N. S. Hrușciov va face o vizită în Republica Mali.
• Ședința festivă de la Budapesta consacrată celei de a 16-a 

aniversări a eliberării Ungariei.
• Congresul P. C. din Marea Britanie a luat sfârșit.
• Adtonarea Geneeată a O.N.U. continuă discutarea situației din 

Congo.

IN INTIMPINAREA ANIVERSARII PARTIDULUI
Dupâ un trlncslru flc muncă rodnică In analele

• S-au dat peste plan 25.405 tone cărbune coc
sificabil și 35.680 tone cărbune energetic.

• Productivitatea medie pe bazin circa 1,065 
tone pe post.

• Toate minele și 93 la sută din sectoare cu 
planul depășit.

• Minele Uricani, Lupeni, Petrila și-au depășit 
parte din angajamentele pini la 8 mai.

Succese de seamă ia toate 
exploatările

Indici tehnici superiori 
celor planificați

Colectivele de muncă 
de la exploatările carbo
nifere ale Văii Jiului au 
încheiat primul trimestru 
al anului cu succese mari 
în întrecerea socialistă 
în cinstea aniversării par
tidului. Avînd create 
condiții bune de muncă 
prin îndeplinirea măsuri
lor prevăzute în planurile 
de acțiune, minerii mobi
lizați de organizațiile de 
partid au muncit cu spor 
în fiecare lună trecută. 
Pe bazin s-au extras pes
te prevederile de plan 
61.085 tone de cărbune 
din care 25.405 tone căr
bune cocsificabil. Toate 
exploatările și-au adus 
contribuția la obținerea 
acestei importante canti
tăți de cărbune. De ia 
Uricani s-au trimis pre- 
parației Lupeni 
plan 11,711 tone 
bune cocsificabil, 
la Lupeni 7.192 
cărbune special.
DOUĂ COLECTIVE — 
URICANI ȘI LUPENI 
- ȘI-AU ÎNDEPLINIT 
ȘI DEPĂȘIT ANGAJA
MENTELE LUATE Pî- 
ițJĂ LA 8 MAI. Succese 
ae seamă au repurtat și 
celelalte colective. La mi-

peste 
de căr- 
iar de 

tone 'de 
CELE

na Vulcan s-au dat peste 
plan 13.201 tone de căr
bune din care 6.502 tone 
cărbune cocsificabil adică 
mai bine de jumătate din 
tonajul prevăzut a fi ex
tras peste plan în cursul 
întregului an. Aproape 
jumătate din cantitatea 
de cărbune angajată a fi 
extrasă peste plan au 
realizat și minerii de la 
Petrila. Ei au produs 
peste prevederile planu
lui trimestrial 17.034 to
ne de 
cu un 
scăzut 
0,5 la 
astfel 
în

cărbune energetic 
procent de cenușă 
față de normă cu 
sută respectându-și 
angajamentul luat

întrecerea socialistă.
Rezultatele de mai sus 

s-au obținut exclusiv pe 
seama; creșterii randamen
telor medii. Iii cursul 
trimestrului I și mai ales 
în martie, pe combinat 
media .productivității 
muncii ’ este în jurul a 
1,065 tone pe рой, la 
minele Petrila și Uricani 
fiind la un nivel mult 
mai mare : 1,220 tone 
pe post și, respectiv, 
1,370 tone pe post în 
martie. Multe zile la rînd 
colectivul minei Lupeni 

a extras zilnic 
pentru 
care post pres
tat la 
ducție 
1,050 - 
tone de 
bune

Primul trimestru al a- 
nului a fost bogat în re
zultate la principalii in
dici de plan, printre al
tele și datorită faptului 
că la exploatările carbo
nifere s-a acordat mai 
multă atenție îndeplinirii 
indicilor prevăzuți în pla
nul tehnic. De pildă, pro
ducția de cărbune ex
trasă din abataje frontale 
susținute metalic a depă
șit prevederile de plan 
cu 18.155 tone de căr
bune, din care numai la 
Lupeni 16.933 tone căr
bune. Aid au fost des
chise noi abataje frontale 
pe stratele 15 și 18 susți
nute cu stâlpi metalici 
GHH și stîlpi hidraulici 
GS. Noi frontale au in
trat în exploatare la mi
na Vulcan, la Aninoasa 
în sectorul I, la mina

Lonea în sectoarele I și 
V. Urmarea acestui fapt 
se observă și în reduce
rea consumului specific 
de lemn de mină. In fe
bruarie, de pildă, la mi
na Lonea s-au folosit cu 
2,50 m.c. lemn mai pu
țin la fiecare mie tone 
de cărbune decît în de
cembrie trecut. La Petri- 
la consumul de lemn a 
fost micșorat cu 3,17 m. 
C./1000 tone cărbune fa
ță dc. realizările din de
cembrie. A fost de ase
menea simțitor depășit la 
unele exploatări planul 
de armare modernă cu 
metal sau bolțari. Cu a- 
semenea sisteme la mina 
Lupeni s-au armat în to
tal peste 1400 m. galerie 
la Aninoasa peste 1500 
m. galerie, iar în total pe 
bazin peste 7200 m. ga
lerie.

Cu toate brigăzile peste plan

pes- 
tot-
Va- 

de

bune au 
I.C.R.A. 
cheltuie- 
de auto-

Realizări la filiala 
I.C.R.A. Petroșani

Lucrătorii filialei I.C.R.A. din 
Petroșanii depun eforturi sporite 
pentru a-și îndeplini angajamen
tele asumate în întrecerea în cin
stea aniversării partidului. Orga- 
nizîndu-și mai bine munca, lu
crătorii din depozitele și secțiile 
filialei și-au îndeplinit și depă
șit sarcinile trimestrului I cu 
te 1.000.000 lei, asigurînd 
odată oamenilor muncii din 
lea Jiului sortimente bogate
mărfuri de bună calitate, prezen
tate atrăgător. Rezultate 
abținut lucrătorii de la 
și în domeniul reducerii 
Iilor de circulație, parcul
vehicule fiind mai rațional folo
sit ca înainte cu cîteva luni.

Mîndria întregului colectiv este 
magazinul cu autodeservire des
chis în Petroșani, cel mai modern 
magazin de acest fel din toată 
regiunea. Colectivul de aici con
dus de comunistul Bodrog Ale
xandru, colectiv fruntaș pe filia
lă, asigură o bună întreținere și 
aprovizionare cu mărfurile cele 
mai căutate, deservește civilizflt 
un mare număr de cumpărători. 
Prin munca lor conștiincioasă 
lucrătoarele comerciale Oswath 
Virginia, Tărtăreanu Elisabeta, 
Biro Emilia și celelalte sînt un 
exemplu pentru toți ceilalți lucră
tori din comerț. Magazinul cu 
autodeservire și-a depășit planul 
de vînzări cu peste 80.000 lei.

ADALBERT PALLJANOS 
corespondent

РГР- 
cîte 

1,150 
căr- 

special.

■ Arățam mai sus . că 
minerii de la Uricani și 
Petrila au obținut în pri
mul trimestru cele mai 
mari producții peste plan 
și randamente record. 
Succesele celor două co
lective au fost posibile 
datorită faptului că toa
te brigăzile din abataje 
și pregătiri, mai ales în 
martie și-au îndeplinit și 
depășit sarcina de plan. 
La Petrila ca și la Uri
cani s-a acordat atenția 
cuvenită fiecărei brigăzi 
de mineri în parte, s-a 
desfășurat cu avânt în
trecerea pe profesii. Mi

nerii au putut munci cu 
spor și au obținut succe
se mari. Sînt cunoscute 
randamentele de peste 
7,800 tone pe post (în vi
nele zile chiar 10 tone 
pe post) obținute de bri
gada condusă de Cotoară 
Victor din sectorul III 
Petrila, ca și productivita
tea de peste 6,500—7.000 
tone pe post cu care se 
muncește în abatajele bri
găzilor lui Teodorescu 
Stanciu, Oprea Dumitru, 
Năsăleanu Miron și al
tele de la Uricani,

D. GR1GORESCU
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In curtea exploatării e anima
ție. Minerii se pregătesc să coboa
re în adîncuri, unde îi așteaptă o 
nouă zi de muncă. înainte de a 
coborî, foarte multi mineri fac 
un mic popas în fața panoului ce

*■------------

Laolaltă cu întregul colectiv de la U.R.U.M.P., muncitorii 
secției de reparații capitale se străduiesc să dea numai produ
se de calitate superioară. In luna martie colectivul secției și-a 
depășit sarcina de plan, iar toate lucrările au primit la con
trolul de calitate calificativul foarte bun. Acum se află în faza 
de reparație finală un lot 
tru mina Lupeni. Maistrul 
adunat în jur pe Farkas 
Arpad, muncitori în secție 
ce le au de făcut pentru a da lucru de bună calitate.

de colivii de extracție, comandă pen- 
Hebedeanu Ioan I (in clișeu) și-a 

Petru, Cioarcă Gheorghe și Hegedus 
și le dă indicații asupra operațiilor

touiiii ішдогіавіе li
Nu cu mult timp în urmă în 

toate orașele și comunele Văii 
Jiului au .avut loc sesiunile de 
constituire a sfaturilor populare, 
sesiuni în care au fost alese noile 
comitete executive și noile comi
sii permanente. Aceste sesiuni au 
constituit evenimente de, seamă 
în activitatea sfaturilor populare. 
Ele au prilejuit dezbateri vii pe 
marginea sarcinilor ce revin sfa
turilor populare în gospodărirea 
treburilor obștești, în ridicarea 
nivelului urbanistic al localități
lor și îmbunătățirea continuă a 
activității unităților de 
a populației.

In activitatea lor de 
cum sfaturile populare 
nut realizări de seamă, 
mulat o bogată experiență în con
ducerea treburilor obștești, cîști- 
gînd încrederea și sprijinul ma
selor de cetățeni.

Obiectivele . planului de 6 ani,

deservire

pînă a- 
au obți-
au acu-

fala slalarilar populare
Directivele C.C. al P.M.R. cu 
privire la principalele criterii ale 
întrecerii socialiste în cinstea a- 
niversării partidului pun în fața 
sfaturilor populare sarcini mari 
Lupta pentru o calitate superioa
ră a produselor — obiectiv prin
cipal în întrecerea socialistă — 
ridică sarcini însemnate și în fa
ța industriei locale și a celorlal
te unități de deservire a popu
lației care se află în subordinea 
sfaturilor populare. Colectivul 
întreprinderi de industrie locală 
„6 August" are datoria să de
pună eforturi mai mari ca ori- 
cînd pentru îmbunătățirea produ
selor sale, satisfăcând pe deplin 
cerințele populației. Același o- 
biectiv va trebui să preocupe și 
unitățile I.L.L. și I.C.O. Pentru 
a asigura îndeplinirea sarcinilor 
ce revin industriei locale sfatu-

(Continuare în pag. 3-a)
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oglindește rezultatele întrecerii 
socialiste pe exploatare.

lată, în fața panoului s-a oprit 
și un grup mai numeros. Un ti- 
năr înalt de statură, cu zîmbet pe 
buze, se desprinde din grup și își

ridică palma bătătorită spre pa
nou, în dreptul unei cifre scrise 
cu litere mari:

Priviți! 2210 tone plus. 
Asta-i depășirea sectorului nos
tru. a sectorului III. Precum ve

deți e cea mai 
mare pe mină. 
Iar aproape ju
mătate din aceas
tă depășire a ie
șit din abatajul 
nostru. Dea...

Dar пи-și în
cheie fraza. Cer- 
cetînd fețele or
tacilor, își dădu 
seama că cuvin
tele sînt inutile. 
Ei înțeleg, simt 
ce a vrut el să 
le spună : că rea
lizările de 
acum 
fie 
spre 
spre 
integrală a anga
jamentelor luate 
de colectivul bri
găzii.

Grupul de mi
neri pornește cu 
voioșie nai depar
te spre puțul din 
curtea minei.

pînă. 
trebuie să 

un imbold 
noi succese, 
înfăptuirea

...Minerii din brigada lui 
Gbioancă Sabin, căci despre ei 
este vorba, participă cu însuflețire 
la bătălia pe care o desfășoară 
întregul colectiv al minei Lupeni 
în cinstea aniversării înființării 
partidului. Ei se opresc, împreu
nă cu brigadierul lor, în fiecare 
zi în fața graficului de întrecere, 
urmărindu-și realizările. Cerceta
rea graficului le umple inimile de 
mîndrie, âar și de hotărîrea de 
a munci tot mai bine, mei cu 
spor. Dovada acestei botărîri este 
semnificativă : In cursul lunii
martie brigada a obținut o depă
șire de peste 1000 tone de cărbu
ne. Este un succes de cinste, dar 
nu deosebit pentru brigadă. Or
tacii lui Gbioancă Sabin au o tra
diție de luni de zile în asemenea 
depășiri. Și nu întîmplător. Doar 
locul lor.de muncă este unul din 
cele mai mari frontale ale minei. 
Totuși și tradiția aceasta își are 
începutul ei...

Abia a trecut un an de cînd 
comunistul Gbioancă Sabin a pre
luat conducerea unei brigăzi co
dașe și odată cu ea și cel mai 
mare abataj frontal al sectorului 
IU. Abatajul se afla pe atunci 
din cauza proastei întrețineri, a- 
proape închis. Noii lui ortaci nu

I. DUBEK
I Brigadierul Ghioancă Sabin, împreună cu ortacii lui Silasi Gh., Nichita C., Posto-
’ lache M., Sotescu Ion, Gandore I. și Iancu R. în fața graficului de nroducție.
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2 STEAGUL ROȘU

Criferiile noilor norme 
pentru calitatea cărbunelui 
îmbunătățirea calității cărbunelui la toate sortimentele este 

biectivul central al activității colectivelor de la toate minele

Utilaje moderne la mina Lupeni

o- 
din 

Valea Jiului. In lupta pentru extragerea cărbunelui cu un procent 
scăzut de cenușă, minerii au obținut succese de seamă. La Lonea, 
Petrila, Aninoasa, Uricani, procentul de cenușă în cărbunele extras 
în ianuarie și februarie 1961 a fost în medie mai scăzut față de 
plan cu 0,5—1,8 la sută decît prevedteau normele interne. Normele 
de calitate stabilite în 1959 nu mai corespundeau actualelor condi
ții de exploatare, erau în urma posibiltăților, nemobilizatoare. De a- 
ceea, începînd cu 1 aprilie a. c. la exploatările carbonifere au in
trat în vigoare noi norme calitative, mai aproape de posibilități, 
mobilizatoare. Iată ce ne-a declarat tov. ing. Plasiduc Vasile, 
ful C.T.C. din combinat în legătură cu criteriile care au stat 
baza noilor norme de calitate revizuite:

șe- 
la

La mina Lupeni producția ex
trasă cu susținere metalică depă
șește sarcinile de plan pe primul 
trimestru al anului cu peste 
16.900 tone cărbune cocsificabil. 
Mina Lupeni a devenit în ultimul 
timp mină modernă cu o puter
nică mecanizare. Sectorul IV В 
al minei este socotit cel mai me
canizat sector minier din Valea 
Jiului. In frontalele acestui sec
tor se folosește susținerea meta-

la stratul 18 susținerea 
hidraulici GS aduși din 
Sovietică și cu grinzi 

de mare rezistență.
mina Lupeni a intrat în

„Normele de cenușă, umiditate 
și granulațle care au fost vala
bile pînă la 1 aprilie 1961 nu 
mai corespund situației reale a 
exploatărilor miniere din 
toarele cauze :

-r Față de anul 1959, ponde
rea producției pe strate și 
diferă în 1961. In aceeași măsură 
diferă și ponderea de producție 
a exploatărilor in volumul total 
de extracție pe C.C.V.J. in așa 
fel incit cu vechile norme interne 
combinatul nu se poate încadra 
in procentul de cenușă aprobat 
de minister de 33,2 la sută la 
cărbunele brut. După vechile nor
me acest procentaj se ridică pe 
C.C.V.J. la 33,5 la sută.

— In urma colectării probelor 
la cărbuni bruți cu aparatele au
tomate care dau mai exact sor
timentele de cărbune, a reieșit că 
cenușa la unele exploatări a scă
zut, iar granulația cărbunelui la 
sortul 0—10 mm. a crescut apre
ciabil la unele mine.

— Stropirea cu apă a puncte
lor de deversare a cărbunelui în 
subteran conform cu N.T.S. la 
unele mine (îndeosebi la Lupeni) 
a schimbat destul de mult indi
cele de umiditate.

Noile norme sint alcătuite din 
procentul mediu pe două luni din 
1961 de cenușă la sortul de căr
bune 0—80 mm., lai care s-a a- 
dăugat un coeficient de fluctua
ție (în funcție de schimbările 
temporare în condițiile de zăcă- 
mînt) de 0,5 la sută. In acest fel 
la exploatările Lonea și Petrila 
normele au fost îmbunătățite cu 
0,5 la sută, la mina Vulcan a 
rămas neschimbată, la Lupeni a 
crescut cu 0,5 la sută iar la Uri
cani a scăzut cu 3 la sută. Pentru 
mina Vulcan, norma este ne
schimbată cu toate că media rea
lizării pe primele două luni din

urmă-

blocuri

1991 este mail mare cu 0,9 
șuti tați de normă, dar aici 
lectlvul are toate condițiile 
obțină (și trebuie să obțină) căr
bune mai curat. La Uricani nor
ma a fost redusă față de cea 
veche cu 3 la sută, avîridu-se în 
vedere creșterea ponderii stratu
lui 8—9 în producția minei.

îmbunătățirea normeior calita
tive la cenușă face ca pe combi
nat norma să fie de 33,2 la sută, 
încadrîndu-se astfel în indicațiile 
ministerului.

Pentru stabilirea noilor indici 
de umiditate s-a avut în vedere 
realizarea lunară din I960 și 
media realizării pe două luni din 
1961. Astfel la minele Lonea, Pe
trila, Vulcan norma actuală este 
cu 1 la sută mai mică decît cea 
veche, la Aninoasa a scăzut cu 
1,5 la sută. La mina Lupeni și 
la Uricani avîndu-se în vedere 
prescripțiile speciale ale N.T.S. 
umiditatea admisă a sporit față 
de trecut cu 0,5 la sută și, res
pectiv, cu 0,3 la sută.

In ceea ce privește granulația 
la sortul 0—10 mm. indice obli
gatoriu pentru minele Lonea, Pe
trila și Aninoasa, normele vechi 
nu mai corespund cu nimic situa
țiilor actuale. Aparatul automat 
pentru preluarea probelor a in
dicat un conținut mai ridicat de 
cărbune de sortul 0—10 mm. în 
ponderea producției totale, mai 
apropiat de situația concretă. Ca 
urmare granulația la minele Lo
nea și Petrila a crescut ca nor
mă cu circa 8 puncte față de 
realizări, iar la Aninoasa a scă
zut cu 3 puncte.

Consider că noile norme sta
bilite pentru calitatea cărbunelui 
sint mobilizatoare pentru colec
tivele exploatărilor miniere care, 
fără îndoială, vor obține noi și 
însemnate succese**.

U 
co- 
să

lică cu stîlpi înalți GHH și grinzi 
în consolă confecționate la 
U.R.U.M.P., cărbunele se havează 
cu puternice mașini sovietice. In
troducerea în ultimele luni ale a‘ 
nului trecut a unui crater blin-

Stklni ile experiență 
litre миііогіі areparaiiiloij

Intre colectivele preparațiilor l 
Petrila și Lupeni s-au statornicit > 
de multă vreme relații de ajutor s 
reciproc. De curînd un grup de 5 

•' muncitori și tehnicieni de la pre- ? 
? parația Petrila au mers intr-un { 

schimb de experiență la prepara- <

1 5 1 c 15 1
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î {ia [jupani. Principalele obiective 
> văzute fi studiate la Lupeni au
S fost : ciurul cu rezonanță de cons- 
< trucție nouă, recent dat în func- 
i țiune,
I

dat de tipul PZP a permis havar 
rea de pe crațer și transportarea 
mai rapidă a cărbunelui depilat. 
De curînd în frontalele sectorului 
s-a introdus al doilea crațer blin
dat, iar 
cu stîlpi 
Uniunea 
metalice

Tot la
funcțiune parțială stația de dre- 
nare a metanului cu pompe de 

vacuum. Stația a- 
ceasta, cea mai 
modernă din ța
ră, aduce o ma
re contribuție la 
prevenirea dega
jărilor de metan 
în abataje, la îm
bunătățirea con
dițiilor de muncă 
și siguranță a 
minerilor.

Cu concursul 
tov. ing. Petres- ; 
cu Marin care ! 
ne-a pus la dis- | 
poziție fotogra- | 
fia alăturată vă < 
prezentăm noi j 
utilaje la mi- j 

na Lupeni. IN CLIȘEU ; Ve- ! 
dere asupra craterului blindat. j 
Autorul fotografiei, ing. Petres- j 
cu Marin, controlează împreună J 
cu șeful serviciului de aeraj al s 
minei starea abatajului frontal. •
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instalația de amestec fi 
dozare a noului reactiv de flo- 
tare (naftenatul de sodiu), insta
lația de hidrociclonare a îngroșa
tului din turnul apelor de cir
culație și alte instalații.

După vizitarea instalațiilor de 
mai sus, între muncitorii și teh
nicienii celor două preparații a 
avut loc un schimb de păreri.

Delegația prepar ației Petrilc 
și-a formulat imediat după aceas
tă vizită o seamă de măsuri teh
nice pe care să le aplice instala
țiilor uzinei de la Petrila. Astfel 
s-a hotărît să se dea o înclinare 
ntai mare jghiaburilor de alimen
tare a aparatelor Rheo la sorttd 
10—80 mm., ceea ce va permite 
reducerea consumului de apă și 
implicit de energie electrică, să 
se facă unele modificări la ali
mentarea jgheabului colector, i 
acest fel mărindu-se cantitatea 
de cărbune spălat în aparatele 
Rheo sortul 0—10 mm.

Schimbul de experiență a fost 
rodnic, iar petrilenii au hotărît 
ca în cursul lunii aprilie să facă 
un nou schimb de experiență la 
Lupeni și să primească vizita unei 
delegații a muncitorilor lupenenî.

ing. IOAN CRAESCU
■preparația Petrila
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Activitate rodnică în domeniul cercetărilor tehnice
In cadrul Combinatului carbo

nifer Valea. Jiului muncesc nu
meroși ingineri cu înaltă califi
care care, și în afara sarcinilor» 
de serviciu, se ocupă cu studie
rea unor importante aspecte ale 
progresului tehnic în mineritul 
Văii Jiului. Cu prilejul unei re
cente adunări a cercului științi
fic din combinat s-a prezentat 
un scurt bilanț al 
făcute de inginerii de 
timile

cercetărilor 
aici în ul-

luni.
Așa de exemplu, 

condus de ing. Popescu Ioan, șe
ful serviciului tehnic, a 
posibilitatea 
rii metalice 
frontale de

colectivul

studiat 
introducerii susține- 

și a liavării în noile 
pe stratul 8—9 Uri-

La mina Lonea, un grup de ingineri specialiști au conceput tncă din атй trecut un nou sistem de 
armare metalică în suitoare, sistem menit să asigure o reducere substanțială a consumului de lemn la 
acest fel de lucrări miniere. Sistemul propus la Lonea se bazeazu pe folosirea unor armături metalice 
de construcție specială. De curînd noile armături au fost introduse în mină la susținerea unui suitor. 
Rezultatele preliminare demonstrează că se obține o economie de lemn de 50—60 la sută față de susținere 
cu cadre de lemn așezate în desiș. ÎN CLIȘEU: Un grup de mineri din brigada frontalistului Timar 
Gheorghe își dau părerea asupra noului tip de armături. ÎN MEDALION: Autorii acestui sistem de 
susținere, inginerii Mihuț Gheorghe și Giosan Vladimir discută cu ing.Nicoară lozefa de la cabinetul teh
nic, eficiența economică a susținerii metalice în suitori propusă de ei.

câni. După propunerile făcute, se 
desfășoară acum munca iii fron
talul de pe stratul 9, iar rezul
tatele sint bune. Un alt colectiv 
de ingineri a studiat la mai mul
te mine d>in bazin comportarea 
armăturilor metalice și a inele
lor de bolțari din galerii șub ac
țiunea presiunii rocilor. S-au 
conturat, pe baza observațiilor 
făcute, noi profile de galerii spe
cifice fiecărei mine, profile în ca
re armăturile moderne să aibă 
maximum de durabilitate

Colectivul condus de ing. Daș- 
călu Constantin a propus, în ur
ma studierii rambleului la dife
rite mine, o seamă de îmbunătă
țiri tehnice. Studiul acesta, difu
zat la toate exploatările, a con
stituit baza documentației pentru 
extinderea rambleului pneumatic 
la minele Lupeni și Aninoasa. In
ginerul Bucur Sabin împreună cu 
alți ingineri a studiat posibilită
țile de refolosire a deșeurilor de 
cauciuc la confecționarea garni 
turilor la tuburi de aeraj. In ba
za rețetei de fabricare dată, sec
ția electrică a Uzinei electrice 
Vulcan (A.C.R.E.V.) confecțio
nează acum în mod curent gar
nituri de etanșare din deșeuri de 
cauciuc.

Trebuie de asemenea mențio
nat că cercetările membrilor cer
cului științific de la C.C.V.J. au 
dus la o seamă de concluzii în 
legătură cu eficacitatea introdu-

perii pușcării milsecunde. La mi
nele Petrila și Vulcan, unde s-au 
făcut experiențe cu capse milse
cunde de treptele 0,1 și 2 de pro
ducție cehoslovacă s-a observat 
că noul procedeu de pușcare duce 
la o mai bună granulare a căr
bunelui dislocat și la scăderea 
consumului de exploziv cu circa 
20 la sută față de pușcarea cu 
capse obișnuite. *

Adunarea cercului științific de 
la C.C.V.J. a scos în evidență 
faptul că deși bilanțul realizări
lor este rodnic, totuși acest bi
lanț putea fi mult mai bun dacă 
toți membrii cercului s-ar fi preo
cupat de îndeplinirea sarcinilor. 
Studiile tehnice de care răspun
deau tov. Avramescu loan, Bîr- 
san Traian și alții nu au putut 
fi prezentate la termenele plani
ficate. Cercul a ținut cîteva con
ferințe cu caracter tehnic docu
mentar la care o parte din mem
brii săi (tov. Lețu Iuliana, Vîl- 
cea Nicolae, 
toiu Eugen 
parte.

Discuțiile 
au scos în 
membrilor de a depune o muncă 
mai susținută în vederea promo
vării progresului tehnic, pentru 
ca cercul de la combinat să de
vină un exemplu 
cercuri din Valea

Simon Simina, Măn- 
și alții) nu au luat

purtate în adunare 
evidență hotărîrea

pentru celelalte
Jiului.

1. BREBEN
C.C.V.J.

PE SCURT
• La mina Uricani funcționează de mai multă vreme în fron

talul de pe stratul 9 o haveză modernă de tipul WLE-5r Brigada 
care muncește aid, condusă de Teodorescu Stancu, folosind această 
haveză și armarea metalică în abataj, a extras în luna martie 658 
tone de cărbune cocsificabil peste plan. In prima zi de muncă din 
aprilie brigada șl-a depășit planul cu 62 tone de cărbune cocsi
ficabil.

• La mina Lonea sînt în exploatare două abataje frontale sus
ținute metalic, unul la sectorul 1 și altul la sectorul V (brigada 
lui Timar Gheorghe). In luna martie din cele două frontale au fost 
extrase cu susținere metalică 1551 tone de cărbune peste plan.

• „Studiul explozivilor in cămașă și buraj cu apă, folosirea 
explozivilor brizanți în atmosferă grizutoasă** este titlul uneia din 
lucrările științifice' efectuate la filiala I.C.E.M. Petroșani care a 
fost susținută ieri la- C.C.V.J. în fața consiliului tehnic științific.

• In luna martie, minerii de la Lupeni au repurtat succese de 
seamă în îndeplinirea multor indici din planul tehnic. Bunăoară, 
tonajul de cărbune planificat a fi extras din abataje frontale sus
ținute metalic a fost depășit cu 9.000 tone de cărbune.
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Instruirea
Zilele trecute în majoritatea lo

calităților din Valea Jiului a în
ceput instruirea colectivelor de a- 
gitatori asupra sarcinilor ce le 
revin în perioada premergătoare 
celei de a 40-a aniversări de la 
înființarea Partidului Comunist 

'din Romînia.

agitatorilor
Expunerile asupra acestor pro

bleme au fost făcute de tovarășii 
Coman Ioan, Colibaba Eugen, 
Jura loan, Lipan loan și alți 
propagandiști.

In pas cu sarcinile trasate 
de partid

La mina Lupeni instruirea a- 
gitatorilor a început încă în 
cursul săptămînii trecute. Prin 
grija comitetului de partid aici 
au fost organizate 17 cercuri de 
instruire a agitatorilor care cu
prind 625 agitatori din toate sec
toarele minei. Din totalul cercu
rilor, 10 sînt formate numai din 
agitatorii ce lucrează în subte
ran.

Instruirea agitatorilor cuprinde 
un ciclu de 5 lecții. Pînă în pre
zent au fost expuse un număr de 
3 lecții. In cadrul ședințelor, a- 
gitatorii au ascultat cu viu in
teres lecțiile cu privire la „Sarci
nile ce revin industriei carboni
fere d!in Directivele celui de-al 
IlI-lea Congres al partidului" și 

I „învățătura marxist-leninistă des- 
1 pre productivitatea muncii".

Peste 90 ia sută din agitatori 
au fost prezenți

In Ziua de vineri 31 martie a 
început instruirea agitatorilor de 
la mina Aninoasa. La cele două 
lecții predate pînă în prezent au 
participat peste 90 la sută din 
numărul total al agitatorilor din 
sectoarele exploatării. Pe mobili
zarea agitatorilor la ședințele de 
instruire, un accent deosebit au 
pus birourile organizațiilor de 
bază din sectoarele VI, VIU, VII, 
I, IV și III. Mai slab s-a pre
zentat organizația de bază nr. 2 
(secretar tov. Crîsnic Dionisie) 
și organizația de bază nr. 5 (se
cretar tov. Pop Vasile) care la 
lecția a doua ținută în ziua de 
3 aprilie a avut lipsă 13 agita
tori din cei înscriși la curs.

In fața agitatorilor din cele 
3 cercuri au luat cuvîrttul tov. 
Ledrer Iosif, membru în comite
tul de partid al minei, ing. Bădin 
Teodor și tov. Biro Ludovic.

p

* 
îl 
i
*
i

i
I

(Urmare din pag. l-a)
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nle populare vor trebui să do
vedească inai multă competență 
și ințiativă, asigurînd valorifica
rea deplină a resurselor locale și 
satisfacerea cerințelor populației 
cu o varietate largă de produse 
de bună calitate.

In prima sesiune a sfaturilor 
populare noi alese s-a discutat 
larg despre propunerile făcute de 
oamenii muncii cu prilejul cam
paniei electorale pentru înfrumu
sețarea și o mai bună gospodări
re a orașelor și comunelor Văii 
Jiului, adoptîndu-se în acest sens 
măsuri corespunzătoare. Pînă în 
prezent, din cele aproape 500 de 
propuneri făcute de alegători pes
te 160 au fost rezolvate. Și în 
viitor sfaturile populare vor tre- 

ț bui să aibă în centrul preocupă- 
iilor lor rezolvarea cererilor și 
sesizărilor populației. Un loc im
portant în această privință îl o- 
cupă gospodărirea orașelor și sa
telor.

In acest an constructorii vor 
preda oamenilor muncii 816 a- 
partamente noi, vor executa un 
mare volum de tencuieli și alte 
lucrări, asigurînd amenajarea de
finitivă a noilor cartiere. De a- 
semenea vor începe importante 
lucrări pentru extinderea rețelei 
de apă, canal și rețelelor de ilu
minat în localitățile Petroșani, 
Petrila, Vulcan și Lupeni. In

cursul anului 1961 se vor chel
tui pentru modernizarea de dru
muri și străzi 2,2 milioane lei. 
Comitetele executive ale sfaturi
lor populare vor trebui să veghe
ze ca aceste lucrări să fie exe
cutate la un înalt nivel calitativ 
îmbunătățirea aprovizionării ma
gazinelor și a deservirii popu
lației de către unitățile comer
ciale și cooperatist-meșteșugărești 
precum și a transportului în co
mun va trebui să preocupe de a- 
semenea în mod deosebit sfatu
rile populare.

in realizarea marilor sarcini ce 
revin sfaturilor populare un rol 
de o deosebită însemnătate îl are 
sprijinul maselor de cetățeni. în
tărirea continuă a legăturii sfa
turilor populare cu masele de 
cetățeni depinde în mare măsură 
de activitatea deputaților în ca
drul circumscripțiilor electorale, 
de ridicarea la un nivel tot mai 
înalt a întregii munci organiza
torice de masă.

Muncind neobosit pentru atra
gerea maselor de cetățeni la 
conducerea treburilor obștești, la 
înfăptuirea propriilor lor propu
neri cu caracter gospodăresc, 
noii deputați, noile comitete exe
cutive își vor îndeplini cu suc
ces sarcinile ce le stau în față, 
contribuind la dezvoltarea și bu
na gospodărire a localităților 
Văii Jiului.

3S

(Urmare din pag. l-a)

erau obișnuiți cu munca disciplina
tă și bine organizată, mulți îl pri
veau pe brigadier cu neîncredere. 
Brigada a trecut de la armarea-n 
lemn la armarea în fier. Oame
nii trebuiau încurajați, invățați să 
muncească cu spor, cu încredere. 
Nu era ușor. Dar Ghioancă Sabin, 
primit nu cu mult timp in urmă în 
rindul comuniștilor, a învățat de 
la membrii de partid un lucru de 
preț : să muncească cu oamenii, 
să învingă greutățile. Cele învăța
te de la comuniști i-au fost de 
folos. Acum, după un an de cînd 
Ghioancă Sabin a preluat brigada 
codașă din cel mai mare frontal 
al sectorului acesta a devenit un 
colectiv fruntaș, apreciat. A fi mi
ner înseamnă a birui greutățile în 
orice împrejurări ale luptei cu stîn- 
cile subterane...

...In întrecerea în cinstea aniver
sării partidului brigada lui Ghioan
că Sabin și-a stabilit obiective în
drăznețe : realizarea unei depășiri 
de 4500 tone de cărbune și ex
tragerea unei producții de calitate, 
fără piatră.

— Facem față la 4500 tone de
pășire fraților ? — îj» întrebă bri
gadierul ortacii la stabilirea anga-

jamentului. Răspunsul veni în cor, 
cu botărîre :

— Nici vorbă că da!
— Dar la piatră ?
— Da, și la piatră ?
Dar de data asta răspunsul 

mai exptima aceeași siguranță, 
răi spuneau „da" doar cu o 
mătațe de gură. De fapt ista era 
adevărul : calitatea fusese urmări
tă și pînă atunci de brigadă. Și 
totuși... din cauza afurisitului de 
șist, brigada a avut în mai multe 
rînduri producția rebutată. Dar 
de acum nu mai putea merge așa !

— Știți ce stă la baza întrecerii 
în cinstea aniversării partidului ? 
Calitatea ! Și știți voi ce înseamnă 
calitatea cărbunelui pentru noi 1 
Prestigiul brigăzii!

De fapt brigadierul a discutat 
despre calitate mai mult cu orta
cii, cu calm și seriozitate. Cuvin
tele lui și-au avut rostul, lucru 
dovedit de faptul că brigada a pă
șit într-o etapă nouă în privința 
grijii pentru calitatea producției. 
Membrii brigăzii au hotărît să 
respecte cu strictețe măsurile me
nite să asigure calitatea producției; 
pușcarea selectivă a stratului unde

nu
V- 
ju-

Minerul Vulcan — 
Șantierul Hunedoara 1 -0

Deși a cîștigat, nu se poate 
spune că Minerul a jucat un fot
bal de calitate. La fel ca și spec
tatorii, în număr de aproape 2000, 
jucătorii vulcăneni au crezut la 
început că vor cîștiga cu ușu
rință meciul cu Șantierul Hune
doara, ultima clasată în serie. 
Jocul a demonstrat însă contra
riul. Hunedorenii, bine puși la 
punct cu condiția fizică, au luptat 
cu dîrzenie pentru fiecare minge, 
punînd deseori în derută pe apă
rătorii Minerului.

In prima repriză jocul s-a des
fășurat de la o poartă la alta fără 
faze bine concepute care să peri
cliteze porțile, scorul rămînînd 
alb. In cea de a doua repriză 
vulcănenii își revin și forțează 
jocul care se desfășoară mai mult 
în jumătatea de teren a oaspeți
lor. Vulcănenii ratează multe o- 
cazii. Golul mult așteptat se mar
chează numai în minutul 63 de 
către Roff venit din apărare la 
un corner executat de Cotroază : 
1—0 pentru Vulcan. Cu acest 
scor se încheie partida (au mai 
fost ratate multe ocazii de către 
Cotroază, Melinte, Chicianu și 
Rîșniță) care a dovedit că nu 
trebuie să subapreciezi adversa
rul indiferent de poziția lui în 
clasament.

Handbaliștii se
Terenul Elevul din Petroșani, 

complet reamenajat în această 
primăvară, a găzduit sîmbătă și 
duminică, zece întîlniri de hand
bal în 7, fete și băieți, organi
zate cu prilejul „Cupei școlilor 
sportive de elevi" și întîlnirile de 
verificare ale echipei Știința din 
categoria A. La competiție au 
participat echipele Școlii sportive 
de elevi din Petroșani, C.S.A. 
Reșița și Școlii sportive de elevi 
Buzău. Cupa S.S.E. a fost cîș-

pregătesc intens 
tigată de echipa de fete C.S.A. 
Reșița care a obținut trei victo
rii în trei jocuri. Pe locul II s-a 
situat echipa din Petroșani.

O comportare frumoasă a a- 
vut-o echipa Știința care a între
cut formația C.S.A, Reșița, cam
pioana regiunii Banat, cu 32—16 
și 35—14. Duminică pe terenul 
Elevul va avea loc prima întîl- 
njre din returul campionatului 
categoriei A de handbal în 7 în
tre Știința și Tehnometal Timi
șoara, fruntașa seriei.

.O----------------

Nou record regional la atletism
In cadrul pregătirilor 

sezonul de atletism, au 
amenajate între altele și pistele 
stadionului Jiul, 
singurii sportivi care 
început încă în mod organizat 
pregătirile, pot ieși la 
mente. Pistele stadioanelor îi aș
teaptă. Ei pot lua exemplu de la 
atleții fruntași care nu și-au în
trerupt pregătirile toată iarna, 

odată cu primele zile frumoa-

pentru 
fost re-

Astfel
nu

atleții, 
și-au

antrena-

iar

se au ieșit la antrenamente în 
aer liber. De pildă atleta junioa- ( 
ră Nemeș Magdalena multiplă' 
campioană regională la atletism 
a încercat duminică dimineața pe 
stadionul Jiul primele tentative 
de doborîre a propriilor recorduri 
din acest an. La săritura în înăl
țime ea a reușit încercarea tre- 
cînd ștacheta înălțată lă 1,43 
metri stabilind astfel un nou re
cord regional la

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

CUPA PARÎNGUL" LA SCHI

junioare.

n
timp ce terenurile de sportIn 1

din toată Valea Jiului găzduiau 
întîlniri de fotbal, handbal, vo
lei, rugbi, sus la munte, pe pîr-

la Paring pe o

ȘT. EKART
------------- —O

Prima cursă de cicloturism a anului
Odată cu venirea zilelor calde 

de primăvară, tinerii cicloturiști 
din Lonea și-au reluat activita
tea. Duminică ei au făcut prima 
cursă din acest an pe traseul 
Lonea—Hațeg—Sarmizegetusa și 
retur.

Cicloturiștii din Lonea și-au 
propus ca în zilele de 1 și 2 mai

să întreprindă o excursie la Ro- 
vinari unde să se organizeze un 
schimb de experiență cu minerii 
de acolo. In acest scop sînt in
vitați tineri din toate asociațiile 
sportive ale Văii Jiului care do
resc să meargă ia Rovinari să 
participe la această excursie.

tiile de schi de
zăpadă mare și afinată își-dispu
tau întîietatea pentru cucerirea 
tradiționalei „Cupe a Parîngu- 
lui“ schiorii fruntași din regiu
nea noastră cu schiori din regiu
nile Cluj șf Brașov. După două 
zile de concursuri cupa a revenit 
reprezentanților regiunii Brașov 
care au totalizat 77 puncte, pe 
locul II situîndu-se schiorii din 
regiunea Hunedoara iar pe locul 
III cei din Cluj.

b~^iqpă.zii
apare intercalate de șist, alegerea 
șistului vizibil cu maximă atenție 
și altele. In brigadă domină exi
gența sporită, colectivă, față de 
calitate.

...Era în prima săptămână a lu
nii trecute. Bătălia pentru spori
rea producției cit și pentru cali
tate se desfășura cu dirzenie. Dar 
deodată în fața acestei bătălii s-a 
ivit un obstacol ce trebuia biruit: 
In frontul de cărbune a apărut pe 
o porțiune de 12 metri un banc de 
gresie dură, ce prezenta două pe
ricole mari. Periclita pe de o parte 
calitatea producției, iar pe altă 
parte viteza de avansre a întregu
lui frontal.

— Ce ne. facem ? De calitate 
nici vorbă! — spuneau unii. 
Dar s-a dovedit contrariul. O 
parte dintre cele mai bune grupe. 
de tăiere au fost date la zona de 
gresie. Altele, cum sînt cele ale 
minerilor Buruleanu Sava, Gan- 
dore loan, Damir Gheorghe, Ni- 
chita Constantin, se angajaseră să 
scoată cite 8 metri de fîșie în loc 
de 5, adică să dea cărbune și în 
contul grupelor ce se luptau cu 
Zona de gresie. Au fost zile grele, 
'iile în șir brigada abia a atins

planul. Dar bătălia a fost cîști- 
găti. A fost lichidat bancul de 
gresie, s-a dat cărbune ți mult și 
curat. Deci prestigiul brigăzii nu a 
fost pătat.

Brigada are insă de luptat și cu 
altfel de greutăți care sînt provo
cate de unii membri ai brigăzii. 
Dar și în lupta cu aceste greutăți 
tot brigada iese cîștigitoare.

Intr-una din zdele săptămînii 
trecute pe transportor au început 
să „defileze"- blocuri 
Vinovatul a fost găsit. Vagoneta
rul Botoagă Gheorghe, in zona lui 
de muncă, nu alegea șistul vizi
bil. A doua zi cazul lui a fost 
discutat de întreaga brigadă. A 
fost o discuție aspră, la sfârșitul 
căreia vagontearul a cerut ca in 
caz de va mai fi găsit asupra u- 
nei asemenea neglijențe să pri
mească cea mai aspră sancțiune. 
Rezultatul a fost că din cazul lui 
a învățat întreaga brigadă. De 
trece cineva acum prin abatajul 
1 vest, unde lucrează brigada, în 
spatele crețerului va găsi mormane 
de piatră ce se ridică pînă-n ta
van.

In abatajul brigăzii comunistului 
Ghioancă Sabin se desfășoară o 
bătălie aprigă pentru cărbune mult 
și curat, pentru prestigiul întregii 
brigăzi...

de piatră.

I

POPICE
Timp de 4 zile, începînd <ѣэ 

Joi, Valea Jiului a fost vizitată 
de echipele de popice băieți și 
fete din cadrul asociației Olim
pia Reșița. La băieți, campionii 
republicani pe anul 1960, au cîș
tigat ambele întîlniri atît la Vul
can cît și la Petroșani. In schimb 
la fete sîmbătă după-amiază, pa 
arena Viscoza din Lupeni echipa 
gazdă a obținut o victorie clară 
în fața formației Olimpia Reși
ța : 2099 p. di. la 1847 p. d.

—==★=—

Campionii orășenești 
la trînte

Conform calendarului sportiv, 
duminică a avut Ioc la Petrila 
campionatul orășenesc de lupte 
clasice juniori — la care au par
ticipat reprezentanții asociațiilor 
Minerul Petrila și Jiul Petroșani, 
In urma întîlnirilor viu disputa
te au fost desemnați campioni o- 
rășenești pe anul 1961 următorii: 
Acs 
zăr 
bian 
Jiul
Vaier și Haidu Alexandru de la 
Minerul Petrila.

Arpad, Colonie Gheza, La- 
Gheorghe, Ilie Cornel, Fa- 
Ioan, Szilagyi Vasile de la 
și Hatoș Alexandru, Burcă
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BUDAPESTA* 4 (Agerpres).
La 3 aprilie, Ia Budapesta a 

avut loc o ședință,festivă consa
crată celei de-a 16-a aniversări 
a eliberării Ungariei. Participan- 
ții la ședință au întâmpinat cu 
căldură apariția în sală a lui 
Janos Kadar, Ferenc Munnich, 
Istvan Dobî și a celorlalți condu
cători ai Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar și ai guvernului 
revoluționar muncitoresc țără
nesc ungar, a membrilor delega
ției Uniunii Sovietice în frunte 
cu A. P. Kirilenko, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S.

Bela Biszku, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
a prezentat raportul consacrat 
celei de-a 16-a aniversări a eli
berării Ungariei.

El a arătat că după eliberare, 
în viața poporului ungar au avut 
loc schimbări de importanță is
torică. Poporul nostru, a subli
niat raportorul, a cucerit puterea, 
a reorganizat economia naționa
lă și continuă să ducă o luptă re
voluționară pentru victoria depli
nă a socialismului.

Analizând politica, externăAnializmd politica externa a 
Republici Populare Ungare, Bela 
Biszku a arătat că R. P. Ungară 
a adus o contribuție însemnată 
la rezolvarea problemelor inter
naționale litigioase. Noi am lup
tat totdeauna în mod consecvent 
și vom continua să luptăm pen
tru pace, pentru coexistența paș
nică a celor două sisteme mon
diale, a spus el.

In încheiere, Bela Biszku a ros
tit cuvinte de salut în cinstea Zi
lei eliberării Ungariei, a priete
niei indestructibile ungaro-sovie- 
tice și a unității lagărului socia
list.

A rostit apoi o cuvîntare A. P. 
Kirilenko, membru supleant al 
Prezidiului C.G. al P.C.U.S., con
ducătorul delegației sovietice.

lirînd poporului frate ungar 
noi succese mari în munca pentru 
binele păcii și socialismului, A. P. 
Kirilenko a dat citire textului 
mesajului de salut din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, a 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

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

Pentru eliberarea lui Kenyatta
LONDRA 4 (Agerpres).
Corespondentul din Nairobi al 

agenției Reuter anunță că liderii 
partidelor Kanu și Kadu, care au 
cucerit majoritatea în recentele 
alegeri organizate de autoritățile 
colonialiste engleze au cerut mi
nistrului englez al coloniilor, lain 
Macleod, care vizitează Kenya să 
dispună eliberarea lui Jomo Ke
nyatta.

Reprezentanții partidelor africa
ne, care în ciuda restricțiilor im
puse de autorități au izbutit să 
iasă biruitoare în alegeri, au a-

nunțat că nu vor participa la 
nici un guvern atît timp cît Ke
nyatta, liderul mișcării de elibe
rare națională, este întemnițat 
Ei și-au afirmat această poziție 
într-o întrevedere de două ore cu 
ministrul englez al coloniilor.

In ciuda demersurilor repre
zentanților populației africane, 
ministrul coloniilor a refuzat să 
dispună eliberarea lui Jomo Ke
nyatta deși, după cum s-a anun
țat, autoritățile colonialiste au 
ridicat „legea excepțională" în 
preajma alegerilor din luna mar
tie.

o

DECLARAȚIA LUI Q. FOLSENA
XIENG KUANG 4 (Agerpres)
„Laosul vrea să fie neutru, el 

nu va intra în Pactul țărilor A- 
siei, de Sud-Est (S.E.A.T.O.) și 
nu se află „sub ocrotirea" aces
tui bloc. Iată de ce recenta exa
minare a problemei laoțiene în 
S.E.A.T.O. a fost ilegală", a sub
liniat Quinim Folsena, ministru 
în guvernul legal al Laosului 
declarația transmisă de postul 
radio „Vocea Laosului".

Quinim Folsena a declarat
singura cale de rezolvare pașnî-

că a problemei laoțiene constă în 
încetarea imediată a ajutorului 
acordat rebelilor și în convocarea 
conferinței celor 14 state pentru 
Laos.
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PE ECRANELE JAPONEZE ♦

” ♦ 
♦
♦„Ho spun ui neadesăr

TOKIO 4 (Agerpres) — TASS 
transmite ■:

Pe ecranele japoneze rulează 
comedia „Nu spun un neadevăr" 
Titlul lui este luat din declara
ția făcută de actualul prim-mi- 
nistru Ikeda la venirea lui la 
putere. In goană după voturile 
alegătorilor Ikeda promisese în 
cursul campaniei electorale „să 
dubleze venitul populației, să 
reducă impozitele"- etc. Răspun- 
Ztnd alegătorilor care manifes
tau neîncredere, el a subliniat 

t „nu spun un neadevăr".

(
Subiectul comediei este foarte 
simplu. Sub o formă accesibilă 
se arată cum în loc să se reducă 

impozitele fi să se dubleze ve
niturile, viața oamenilor simpli 
devine tot mai grea din cauza 
scumpirii traiului. Astfel, în 
realitate totid a ieșit pe dos.
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N. S. Hrușciov 
va face o v4zită 

în Republica Mali
MOSCOVA 4 (Agerpres) — 

TASS transmite :
Nikita Hrușciov, președintele 

Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a acceptat invitația 
președintelui guvernului Republi
cii Mali, Modibo Keita, de a 
face o vizită oficială în Repu
blica Mali, în timpul apropiatei 
sale călătorii prin unele țări din 
Africa.

La rîndul său Modibo Keita 
a acceptat invitația lui Nikita 
Hrușciov și Leonid Brejnev de a 
face o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică la o dată care-i va 
conveni. Părțile au căzut de a- 
cord ca datele apropiatelor vizite 
să fie Stabilite de comun acord 
pe cale diplomatică.

Părțile și-au exprimat convin
gerea că apropiatul schimb de 
vizite dintre Hrușciov și Keita 
va contribui la dezvoltarea și 
întărirea continuă a relațiilor de 
prietenie dintre U.R.S.S. și Re
publica Mali.

--- o----
t

Inaugurarea pieții 
Patrice Lumumba la Bamako

BAMAKO 4 (Agrepres)
La 2 aprilie, Modibo Keita, 

președintele Republicii Mali. a 
inaugurat la Bamako, capitala 
Republicii, piața Patrice Lu
mumba. Această piață a fost a- 
menajată cu prilejul „Săptăminii 
Congoului" care se sărbătorește 
în prezent în întreaga țară. La 
ceremonia festivă a inaugurării 
pieții Patrice Lumumba au parti
cipat membri ai guvernului, con
ducători ai partidului de guvet- 
nămit Uniunea Sudaneză, repre
zentanți ai corpului diplomatic, 
ziariști și numeroși locuitori ai 
capitalei.

In centrul acestei piețe, rela
tează corespondentul agenției 
France Presse, va fi ridicat un mo
nument închinat eroului național 
al poporului congolez, Patrice 
Lumumba.

Alte bande teroriste au fost făcute 
inofensive

și în fața sediilor organizațiilor 
revoluționare.

In noaptea de 2 spre 3 aprilie 
teroriștii au comis o serie de noi 
crime mișelești. La Havana au 
explodat bombe în îaja clădirii 
redacției revistei „Verdte Olivo" 
și la fabrica de băuturi răcori
toare. Aceste explozii au prici
nuit pagube materiale și rănirea 
unei persoane.

HAVANA 4 (Agerpres).
Alte cîteva bande de teroriști 

contrarevoluționari au fost făcute 
inofensive de către organele de 
securitate ale Cubei. La acești 
teroriști s-au -găsit mari rezerve 
de arme, muniții și materii ex
plozibile destinate acțiunilor di
versioniste. După cum relatează 
presa, cercetările în legătură cu 
activitatea acestor bandiți au con 
firmat că erau conduși de agenți 
ai Agenției centrale de investi
gații din S.U.A. și de grupurile 
de contrarevoluționari care și-au 
găsit azil pe teritoriul american.

Incercînd zadarnic să intimide
ze poporul eroic al Cubei și să-l 
demoralizeze, criminalii recurg la 
metodele cele mai mîrșave. Neîn
drăznind să dea ochii cu miliția 
populară și cu armata insurgen
ților din Cuba, ei ascund noap
tea bombe pe străzi, în parcuri

Home va
în

o---
face o vizită
Spania
Agenția France 

știre publicată de 
Express" care in- 

J formează că la sfârșitul lunii mai 
L ministrul Afacerilor Externe ah 
1 Marii Britanii, Home; va. pleca 
* la Madrid într-o vizită oficială.

LONDRA 
Presse reia o 
ziarul „Daily

(=)

Congresul P. C. din Marea Britanie 
a luat sfîrșit

americane din țară, să se retragă 
din N.A.T.O. și din toate cele
lalte alianțe militare, să reducă 
de urgență, cel puțin la jumătate 
cheltuielile militare și să adopte 
propunerea cu privire la dezar
marea generală și totală, să re
nunțe la războiul rece și să pro
clame o politică de coexistență 
pașnică, să recunoască drepturile 
Republicii Populare Chineze 
O.N.U. 
nizării O.N.U.
raport de forțe din lume. Rezo
luția condamnă cu hotărîre înar
marea nucleară 
cidentale și cere încheierea Tra
tatului de pace cu cele două sta
te germane și recunoașterea R. 
D. Germane.

Rezoluția aprobă declarația 
Consfătuirii de la Moscova a ce
lor 81 de partide comuniste și 
muncitorești, considerînd-o drept 
un document marxist-leninist de 
cea mai mare importanță istorică.

---------------- O—-------------- i

Adunarea Generală a O.N.U. continuă 
discutarea situației din Congo

LONDRA 4 (Agerpres)
In ședința de încheiere a 

Congresul Partidului Comunist 
din Marea Britanie a fost adop
tată o rezoluție politică în care 
se arată că în țară a luat am
ploare mișcarea pentru pace și 
s-a intensificat lupta împotriva 
„războiujui rece", împotriva stra
tegiei nucleare și a bazelor ame
ricane, în sprijinul luptei de eli
berare a popoarelor coloniale. 
In capitolul referitor la politica 
externă se subliniază că în pre
zent s-a creat în lume un aseme
nea raport de forțe între socia
lism și capitalism îneît există po
sibilități reale pentru înfrîngerea 
forțelor agresiunii, pentru preîn- 
tîmpinarea unui război mondial 
și pentru triumful politicii de 
coexistență pașnică.

Rezoluția cere ca Anglia să re
nunțe în mod unilateral la pro
ducerea și folosirea armei nu
cleare, să lichideze toate bazele

NEW YORK 4 (Agerpres).
In ședința din după-amiaza zi

lei de 3 aprilie a Adunării Gene
rale a O.N.U. a continuat discu
tarea situației din Congo. Repre
zentanții Ciadului și Nigerului 
s-au pronunțat în favoarea în
cercărilor de scindare a Congo
ului. Reprezentantul Ciadului a 
elogiat conferința db la Tanana
rive a marionetelor colonialiști
lor. Reprezentantul Nigerului a 
încercat „să demonstreze", prin 
reflecții nebuloase despre contra
dicțiile dintre ideile unității și 
cele ale libertății, inevitabilitatea 
scindării Congoului în provincii 
separate. Vorbind despre cauzele 
tragediei tînărului stat african, 
el a invocat „lipsa de maturitate" 
a poporului congolez și nu a 
rostit nici un cuvînt despre agre
siunea imperialiștilor belgieni.

In cuvîntarea sa delegatul E- 
tiopiei a dat o ripostă hotărîtă 
avocaților scindării Congoului. 
Congoul trebuie să fie unit și in
dependent așa cum prevede con
stituția țării, a declarat el. Sîn-

----- O-----
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MARSILIA Agenția France 

Presse relatează că în seara zilei 
de 3 aprilie la una din ferestrele 
Consulatului Tunisiei din Marsi
lia a explodat o bombă care a 
produs numeroase 
dirii.

LONDRA La 
închis la Weston Super Mare 
de-a 38-a conferință anuală 
Partidului Cooperatist din 
glia.

Conferința a aprobat declarația 
politică a Comitetului național 
intitulată Proprietatea socială 
controlul".

stricăciuni

3 aprilie

dă-

s-a 
cea 

a 
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în 
și necesitatea reorga-

potrivit noului

a Germaniei oc-

tem împotriva scindări, Congo- 
ului, ori care ar fi pretextul ei. 
„Declarația" conferinței de la Ta
nanarive nu este un document 
congolez. Ea este împotriva miș
cării popoarelor africane care 
luptă pentru independența lor. 
Reprezentantul Etiopiei a cerut 
ca O.N.U. să împiedice încercă
rile colonialiștilor și marionetelor 
lor de a lichida Congoul ca stat 
unit și independent. Delegatul 
Etiopiei a subliniat că este ne
cesar să se pună capăt imediat 
amestecului colonialiștilor bel
gieni în treburile Congoului și 
a cerut convocarea cît mai grab
nică a Parlamentului congolez.

Cu aceasta ședința plenară din 
după-amiaza zilei de 3 aprilie a 
luat sfîrșit.

Rasiștii sud-africani sprijină 
autoritățile coloniale engleze

reclamă, însoțită deJOHANNESBURG 4 (Ager
pres). — TASS transmite:

Rasiștii din Uniunea Sud-Afri- 
cană se grăbesc să vină în aju
torul guvernului Federației Rho
desiei șî Nyassalandului în sco
pul înăbușirii luptei de eliberare 
națională. Corespondentul din 
Johannesburg al agenției Asso
ciated Press transmite, că în U- 
niunea Sud-Africană au și fost 
recrutați numeroși mercenari pen
tru armata federației. Campania 
de recrutări se intensifică.

Pe un afiș este înfățișat un 
soldat cu o armă automată în 
mînă. El privește spre o pădure. 
Alături, scrie cu litere de o șchioa
pă : „Se caută tineri. Aventuri. 
Retribuție bună".

Această _ 
mănunte referitoare la condițiile 
de recrutare în armata Rhodesiei 
și Nyassalandului, a fost publi
cată de biroul de recrutări al ar
matei Rhodesiei și Nyassalandului 
în mărețe ziar sud-african „Star".

După zădărnicirea de către gu
vernul rasist al lui Welensky a 
tratativelor cu privire la acorda
rea dreptului de vot africanilor 
în condiții de egalitate cu popu
lația albă, în țară se întețește ne
mulțumirea maselor populare. Te- 
mîndu-se de acțiunile populației 
băștinașe, guvernul federației, cu 
sprijinul autorităților coloniale 
engleze, înjghebează în grabă 
detașamente de pedepsire.
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PR06RAM DE RADIO ,
6 aprilie 1

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică de estradă,
9.30 Vreau să știu, 10,40 Muzică
populară romînească din cîmpia 
dunăreană, 11,03 Cîntăreti sovie
tici de operă, 11,30 Potpuriuri de 
muzică ușoară, 12,10 Prelucrări 
corale din folclorul nostru, 13,05 
Concert (Te estradă, 14,30 Muzică 
populară romînească, 15,10 Mu
zică ușoară, 15,45 Săptămîna 
muzicii maghiare, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 Tinerețea ne e
dragă (reluare), 18,00 Muzică 
populară, 19,45 Transmisie din 
studioul de concerte, a concertu
lui orchestrei simfonice a Padio- 
televiziunii. PROGRAMUL II.
14.30 De toate pentru toți (re
luare), 15,25 Din muzica popoa
relor, 16,30 Muzică ușoară romî
nească, 17,00 Formații muzicale 
care au luat ființă în anii pu
terii populare, 18,05 Poeme sim
fonice inspirate din lupta parti
dului comunist al Uniunii So
vietice, 18,45 Să învățăm limba 
rusă cîntînd, 19,50 Concert de 
muzică populară romînească,
20.30 „Mîndria cea mare" — ver
suri ale poeților noștri închinate 
partidului, 21,15 „înfrățiți în 
muncă. în cîntec și joc", program 
de melodii populare romînești și 
ale minorităților naționale, 21,45 
Părinți și copii, 22,00 Muzică u- 
șoară.

-----O-----
CINEMATOGRAFE

6 aprilie
PETROȘANI: 7 Noiembrie:

Frumoasele aventuri ; Al. Sahia : 
Steaua tăcerii; ANINOASA : Oa
meni și stînci ; VULCAN : Gene
rația salvată ; LUPENI : Pe jos 
spre rai; BARBATENI : Visul 
spulberat. (Responsabilii cinema
tografelor din Petrila, Lonea, Li- 
vezeni, Crividia și Uricani n-au 
trimis programarea filmelor pe 
luna aprilie).
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