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Muncă avîntată pentru îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere

* *
398 tone de cărbune peste plan

' Minerii sectorului III al minei 
Aninoasa depun eforturi susținute 
pentru îndeplinirea ritmică a an
gajamentelor de întrecere. Străda- 

; niilc lor se soldează cu rezultate 
frumoase. Sectorul III, care anul

trecut a rămas luni de-a rîndul 
sub plan, acum este fruntaș. In luna 
februarie, pînă la data de 22 in
clusiv, minerii de aici au extras 
peste plan 398 tone de cărbune, 
depășind randamentul 
pe sector cu 4 la sută.

Brigada condusă de 
Francisc, care lucrează 
bataj figuri în stratul 15, muncind 
cu un randament mai mare decît 
cel planificat cu aproape o tonă 
de cărbune pe post, a extras 568 
tone peste plan. Rezultate frumoa
se au obținut și brigăzile conduse 
de Stanciu Ioan și Serestei loan 
care au dat peste plan 284 și, res
pectiv, 93 tone de cărbune.

★

Crește plusui 
de cărbune 
cocsificabil

planificat

Schneider 
într-un a-

Forme oii în munca politica 
masa

Comunistul Folea Gabriel, 
deși îneă tînăr, se numără prin
tre muncitorii cei mai sîrguin- 
cioși ai atelierului electric de 
la mina Petrila. El își execută 
Întotdeauna lucrările la timp 
și în bune condițiuni.

IN CLIȘEU : Tînărul electri- 
cian lucrind la repararea mo
torului unei pompe de circu
lație а apei de la un redresor 
de 1000 A.

V.

La oreparația Petrila
In toate secțiile preparației d; 

Petrila se desfășoară o însufleț'tă 
întrecere pentru îndeplinirea sar 
cinilor și a angajamentelor de în
trecere. Rezultatele obținute pînă 
în prezent sînt îmbucurătoare. Pla
nul la producția brută a fost de
pășit de la începutul anului și pînă 
în prezent cu 4,7 la sută, iar la 
producția netă cu 6 la sută. De 
asemenea, colectivul preparației a 
produs peste plan mai mult de 
1000 tone de brichete și a îmbu
nătățit indicele de recuperare cu 
0,5 la sută. Tot în acest timp, ргід- 
reducerca consumului de aburi și 
energie electrică, preparatorii pe* 
trileni au realizat economii în va
loare de 53.000 lei.

Muncitorii Kbblea losif, Hogh 
Iosif, Toth Ioan, Bubela loan pre
cum și maiștrii Maior losif, Kup- 
șan Alexandru și Florescu loan au 
adus un aport substanțial la obți
nerea rezultatelor de mai sus.

Minerii de la Lupeni au încheiat 
primele două decade din luna fe
bruarie avînd un plus de 127 tone 
cărbune peste plan. Numai două 
zile au trecut din decada a treia 
și minerii lupeniului au majorat 
plusul de cărbune cocsificabil la 
peste 460 tone. In ziua de 22 fe
bruarie, de exemplu, din frontalele 
minei Lupeni au fost extrase 43Q 
tone cărbune peste prevederile pla
nului zilnic In acest fel, colectivul 
minei Lupeni se menține între ex
ploatările fruntașe pe bazin in rea
lizarea sarcinilor de plan.

Frontaliștij sectorului III în frun
te cu cei din brigăzile conduse de 
Ghioancă Sabin, Spînu Petru, 
Ghioancă I. și alții au adus un a* 
port substanțial la succesele exploa
tării Lupeni, extrăgînd în perioada 
1 — 22 februarie 1420 tone de căr
bune în afara planului. Și din aba
tajele sectorului II au fost scoase 
peste plan mai bine de 800 tone de 
cărbune: .

Intr-una din aceste zile, cîtorva 
dintre brigăzile de mineri ale Pe- 
trilei li s-a pregătit o surpriză. 
Dacă cineva i-ar fi spus briga
dierului Korda Emeric că-l aș
teaptă o surpriză, cu siguranță că 
s-ar fi gîndit la faptul că mina lor 
conduce în întrecerea cu celelalte 
exploatări carbonifere din bazin, 
că cele aproape TOO tone de căr
bune date zilnic peste planul mi
nei cuprind și vagonetele pline 
date de ei în plus...

De fapt pe Kurda Emeric și 
pe ortacii lui îi aștepta o surpriză 
pe care și-o pregătiseră chiar ei 
începînd din momentul în care 
„dînd fest“ pentru a depăși pla
nul, au uitat că principalul în în
trecere constă în calitatea produc
ției date. In această fugă după 
cantitate, și-au început alergătu
ra, odată cu cărbunele, și bucăți 
mari de șist spre preparație.

Din abatajul lui ■ Kardo Emeric 
așa, din cel al lui Szabo Carol la 
fel — și iată că în cărbunele dat 
de întreaga mină procentul de șist 
a depășit cel admis. Trebuia luată 
o măsură, deoarece — așa după 
cum bine se știe — calitatea cons
tituie obiectivul cel mai de seamă 
al întrecerii.

Așa a apărut surpriza. Karda 
Emeric, împreună cu vagonetarul 
său Render Augustin, cu maistrul 
lancu loan, care răspunde de aba
tajul acestei brigăzi, și-au văzui 
numele scris pe o mică pancartă, 
înfiptă în bulgării de steril aleși 
din unul din vagonetele trimise de 
ei la ziuă, pe care se mai putea 
citi : 80 kg. șist. Celelalte pancarte 
arătau că brigada lui Szabo Ca
rol a dat într-un singur vagonet 
77 kg. șist bulgări, a lui Kando 
Nicolae 94 kg. 
singur bulgăr de 
tarea 67 kg.

— Cum de o
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Delegații minerilor, munci

torilor, inginerilor și tehnicie
nilor, ai tuturor membrilor de 
sindicat de la mina Vulcan 
s-au întîlnit în conferința or
ganizației sindicale pe exploa
tare, care și-a desfășurat de 
curînd lucrările.

Conferința a subliniat suc
cesele de seamă pe care le-au 
obținut minerii vulcăneni, sub 
conducerea comuniștilor, în 
sporirea pro
ducției, a pro
ductivității mun
cii și îmbunătă
țirea calității 
cărbunelui. In 
perioada ce a trecut de la con
ferința precedentă a sindica
tului, colectivul minei Vulcan 
și-a depășit sarcinile de plan 
cu 33.800 tone de cărbune, 
din care 21.782 tone cărbune 
cocsificabil, a sporit producti
vitatea muncii cu 9,5 la sută, 
iar prin însușirea de către ma
joritatea brigăzilor de mineri 
a inițiativei „Nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru 
șist“, calitatea cărbunelui s-a 
îmbunătățit simțitor. In cursul 
anului 1961 mina Vulcan a pri
mit drept bonificații pentru 
îmbunătățirea calității cărbu
nelui de peste 1.200.000 lei.

La bilanțul bogat al reali
zărilor obținute de colectivul 
minei a contribuit și .sindica
tul minei care, sub conducerea 
organizației de partid, a mo
bilizat minerii, inginerii și teh
nicienii la înfăptuirea sarcini-

Conferința sindicatului 
minei Vulcan

io oamenii!
lor economice elaborate de cel 
de-al in-lea Congres al P.M.R.

Realizarea sarcinilor puse de 
partid în privința sporirii pro
ducției, a productivității mun
cii, îmbunătățirea calității 
cărbunelui a devenit o cauză 
a fiecărei brigăzi, a fiecărui 
muncitor. Pentru realizarea a- 
cestor obiective, aproape 3000 
de muncitori s-au angajat în- 
tr-o întrecere entuziastă, pe 

bază de angaja
mente concre
te. In între
cerea socialistă: 
s-au evidențiat 
îndeosebi bri

găzile conduse de minerii Ni- 
coară Ioan, Drob Gheorghe, 
Zold Francisc, Bordea Ema- 
noil. In consfătuirile de pro
ducție s-au analizat cu regu-ț 
laritate problemele arzătoarei 
legate de realizarea indicilor1 
de plan, rezultatele întrecerii 
socialiste, stabilindu-se măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea 
muncii.

Comitetul sindicatului a a- 
nalizat. de asemenea, proble
me Importante ale procesului 
de producție și ale muncii 
sindicale cum sînt: desfășu
rarea întrecerii socialiste, mă
surile de protecție a muncii, 
intensificarea activității cultu- 
ral-educativă etc.

Pentru îmbunătățirea conti
nuă a muncii, numeroși dele
gați au analizat cu atent.ie de- 

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

Aceasta este una din măsurii-, 
inițiate recent la mina Petrila în 
vederea combaterii neglijenței față 
de calitatea cărbunelui. Cei care 
dau cărbune cu șist sînt astfel su
puși criticii întregului colectiv. Pa
ralel cu aceasta, comitetul de 
partid a indicat birourilor organi
zațiilor de bază să organizeze con
vorbiri ale agitatorilor cu minerii 
în care să se arate prejudiciile pe 
care le aduce neglijența față de 
calitatea cărbunelui. Agitatorii, pre
cum și numeroase lozinci și pa
nouri cheamă minerii Petrilai să 
asigure îndeplinirea în cel mai 
scurt timp a angajamentului luat 
în întrecerea socialistă pe anul 
1962 de a reduce conținutul de 
cenușă în cărbunele extras la 30 
la sută.

Printre măsurile luate recent de 
comitetul de partid în vederea 
intensificării muncii politice de 
masă se numără reînoirea agita
ției vizuale, astfel ca ea să popu
larizeze larg și mobilizator anga
jamentele de întrecere pe arad 
1962. Un număr de 17 panouri a- 
șezate la locuri vizibile înfățișea
ză angajamentele luate de colecti
vele sectoarelor.

„Muncitori, tehnicieni și in
gineri din sectorul ПI In în
trecerea socialistă pe anul 1942 
v-ați luat următoarele anga
jamente :

— să dați 12Л00 tone de 
cărbune peste plan; *

— să realizați 250.904 lei e- 
conomii la prețul de cost;

— să depășiți planul lucră
rilor de pregătiri cu 250 m.c.;

— să îmbunătățiți calitatea 
producției.

Luptați zi de zi pentru înde
plinirea acestor angajamente 1“

Asemănător, agitația vizuală popu. 
larizează angajamentele concrete 
ale colectivelor celorlalte sectoare, 
și prin aceasta ține mpreu ațintită 

spunedu cîțiva âle/iția minerilor așupraprinclp^- .

șist din care un 
sferosiderită cîn-

fi ajuns bulgărul 
ăsta în. cărbune ? Orb să "fii “și 
tot dai de el! — ; _ 
mineri, strînși în jurul celor 3 
grămezi de șist alese din cărhttn- 
nele dat de aceste brigăzi.

La bibliotecile de casa
Cartea a devenit un bun prieten 

al femeilor din orașul Vulcan. In 
scopul de a dezvolta și mai mult 
la femei gustul pentru literatură, 
comitetul orășenesc al femeilor, cu 
concursul bibliotecii clubului mun
citoresc din localitate, a creiat bi
blioteci de casă pe lîngă numeroase 
comitete de femei de circumscripție 
Bibliotecile de casă înființate pînă 
acum au fost înzestrate cu peste 
250 de cărți. Sarcina de a con
duce aceste biblioteci a fost în" 
credințată celor mai active femei, 
cum sînt tov. Fodor Iolanda, Hor
nung Rozalia. Mogoș Ana, Lacota

OOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO o oo ОС oo О ооооооооообооооо oooo oo oo oo oo
6 

f Deținătoarea drapelului de brigadă I 
fruntașă oooocooooooooo oo oooo oo oooooooooo '

Adochia, Lisianu Maria și Nanu 
Ileana. Responsabilele bibliotecilor 
aduc lunar noi cărți solicitate de 
cititoare, organizează recenzii.

Numărul cititoarelor la biblio
tecile de casă se ridică lunar la 
peste 130. Printre cititoarele frun
tașe se numără și tov. Mogoș Ana. 
Varga Maria, Olah Letiția, Fiilop 
Ida, Olati Iolanda. Dan Victoria 
și altele. In cursul acestei luni, la 
35 femei din rîndul celor mai bu
ne cititoare li se vor înmîna insig
ne.

I. ARAMA
corespondent

lelot sarcini care le revin în pro
cesul de producție.

Un domeniu în care comitetul 
de partid al minei Petrila a oh- 

". ținut o experiență prețioasă este 
desfășurarea unei agitații vii, con
crete și eficiente prin intermediul 
„foii volante1' — supliment al ga
zetei de perete. „Foile volante" 
apar ca scrisori adresate fie colec
tivului unui sector, fie unei brigăzi, 
prin care se atrage atenția asupra 
celor mai importante probleme 
care trebuie rezolvate la un loc 
de muncă sau într-un sectir. Nu 
de mult, spre exemplu, o „foaie 
volantă" arăta colectivului secto
rului 1 că deși avea date peste plan 
cîteva sute de tone de cărbune, un 
număr de nouă brigăzi din sector, 
între care cele conduse de tov. 
Altznauer Francisc, Peter Victor, 
Ambrus Ludovic, пи-și îndeplineau 
sarcinile de plan. Prin „foaia vo-I

I. BRANEA

(Continuare în. pag. 3-a)

8
8
8.
8
8
8
8

Brigada minerului Bartok losif din sectorul III al 
minei Petrila deține de mai multă vreme drapelul 
de brigadă fruntașă pe sector. In luna trecută, ca 
și în primele două decade ale lunii februarie, mem
brii acestei brigăzi au realizat un randament me
diu de aproape 7 tone cărbune pe post. In același

Mcaoooooooonooaoooaoaoooooooooaoooo  cx .txoooooaa

timp ei au extras peste plan 940 tone cărbune.
IN CLIȘEU: Un schimb din brigada lui Bartok 

dtscutînd, înainte de a intra în șut, despre unele 
lucrări urgente ce trebuie să le execute în ttjua res
pectivă la locul de muncă.
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...Imediat ce trenul a trecut 

de Ceskd Budejovice, somnul 
nu ni s-a mai lipit de gene, 
încă puțin și în față trebuia 
să ne apară mîndra capitală 
a Republicii Socialiste Ceho
slovace — Praga.

De се-șl numesc praghezii 
cu atlta mîndrie orașul lor 
„Fraga de aur", ne-a explicat 
ghidul. Praga este orașul cate 
a dat lumii pe marele Sme- 

. tana, pe Dvorak, Bozena
Nemcova, orașul iulius

jul cu ștreangul de gît“ și de 
Unde a chemat oamenii la vi
gilență : „Oameni, v-am iubit, 
vegheați ‘

...Purtîndu-ne pe malul Vlta- 
vei, de la Barandov prin Smi- 
chov și pină la gara Centrală, 
trenul ne-a lăsat chiar în ini
ma marelui oraș. Situată pe 
o frumoasă arteră, străjuită de 
o parte și de alta de castani 
bătrîni, la doi pași de gară, 
clădirea Operei ne incintă pri
virea cu minunatele-1 orna-

Fucik. praga este orașul mo
numentelor lumii vechi, dar și 
ale contemporaneității. Impre
sionantul poem „Ma Vlast" 
(Patria mea) al lui Smetana 
l-am auzit cîntat de mari 
maeștri ai muzicii in sala ca- 
re-i poartă numele, pe „Вз
ыска" („Bunicuța") lui Nem
cova am simțit-o trăind pe 
Străzile din Maia strana, am 
văzut, de asemenea, zidurile 
înfiorătoarei închisori de Ia 

■ Pankrao, unde Fucik și-a scris 
pe foițe de țigară „Reporta-

mente. Aici, ca și în alte mari 
săli de concert, în fiecare pri
măvară în lima florilor, cel 
mai renumiți cîntăreți vocali, 
instrumentiști, cele mai bune 
orchestre își dispută întiieta- 
tea In cadrul tradiționalului 
festival „Primăvara la Praga".

Pentru prima zi ținta este 
vizitarea părții vechi a orașu
lui, a cîtorva monumente măi 
de seamă aflate aici. După 
се-am parcurs centrul orașu
lui, traversind renumita " ' “ 
Vaclavskd ’namesti, <

din înălțimea unei coline de 
clădirea Muzeului Național și 
apoi alte cîteva sute de me
tri pe o străduță îngustă, cu 
case vechi de 
dar trainice, 
parcă într-o 
La un capăt 
mea de azi, centrul cu recla
me luminoase, cu mișcarea vie 
a miilor d& oameni, cu circu 
lație intensă; la celălalt capăt 
lumea istoriei îndepărtate a 
acestui popor harnic și talen
tat. Ne aflăm în piața veche a 
orașului (Staromestkd na- 
mestl) admiri nd turnurile se
mețe ale vechii primării. Ceea 
ce atrage atenția vizitatorilor, 
localnici sau străini, este renu
mitul „Orloj" situat într-una 
din aripile clădirii primăriei. 
Deși a fost distrus parțial în 
timpul războiului, vechiul „Or- 
loj“ a fost restaurat de cea
sornicari cehi și astăzi func
ționează. Acesta este un ceas 
de construcție specială datînd 
de mai bine de 100 de ani și 
care indică ora exactă, poziția 
lunii, a soarelui și alte date. 
In mijlocul pieții, statuia lui 
Ian Hus ne îndeamnă la adu
ceri aminte din istoria zbuciu
mată a poporului ceh, care nu 
odată s-a ridicat la luptă pen
tru libertate, pentru indepen - 
dență națională.

Ne despărțim cu greu din 
mijlocul acestei lumi a istoriei. 
Pe străduțe înguste, străjuite 
de case 
baroc se 
armonios 
gem în 
vechi palat de cultură; De aici 
se deschide o minunată pers
pectivă asupra vechiului pod 
al lui Carol construit cu peste 
400 de ani in urmă și asupra 
castelului prezidențial Hrad- 
cany.

peste 100 de ani, 
te afli deodată 

lume de basm, 
al străzii — lu-

e-
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Ita piață 
Străjuită

Așteptat cu nerăbdare, 
Ca un musafir dorit, 
Martie, purtînd ștafeta 
Primăverii, a sosit!

Mărțișorul mic, cum eite, 
E al primăverii sol. 
Insă pentru unii are 
Semnificativ, și-alt rol,

Și ca semn de viață nouă, 
El aduce tuturor,
Pentru mic ți pentru mare 
Cîte-un gingaș

— Si trăiești, Ionică dragă. Dat 
ce-i cu tine de ai o înfățișare așa 
plouat ă ?

— Nu nwnai că am dar chiar 
sini.

— Fugi și iasi-te de brașoave. 
Doar nu vrei să mă faci să cred

plouat acum, în miez de

Mărțișor.

Un grafic și-o săgeată 
Al cărui sens s-arate 
Cifre noi și ascendente 
Pe coloana „Calitate" !

De-asta-n pagina de față 
Am găsit că e cu cale 
De-a-nmîna unor tovarăși 
Mărțișoare „speciale*1.

MINERILOR VĂII JIULUI

DE LA VISCOZA CARE
BOBINE

FILATORILOR
ANGAJAT SĂ DEA 1000
„FĂRĂ NICI UN REBUT" :

Angajamentul vostru e lucru cunoscut
Dați mii de bobine fără nici un rebut.
Acum drept recompensă pentru a voastre fapte 
Primiți un mărțișor de primă calitate !

UNOR BARMANI :

Un coniac, aici, vă oferim 
închis ermetic, deci „neboteza 
Cu „apă chioară"' cum adese or 
Obișnuiți a-i da spre consumat,

UNOR VÎNZĂTOARE DIN MAGAZINE CARE 
ÎȘI ARANJEAZĂ MANICHIURA ÎN LOC SA 
DESERVEASCĂ PROMPT OAMENII MUNCII

Dispozitive speciale 
Pentru servit în magazine.
Iar vîttzâtoarcle. comode :
Să stea mai bine în... vitrine !

S-AU 
FIRE

Din înțelepciunea 
popoarelor

Proverb mongol:
• Leacul bun e rău la gust, 

dar vindecă boala; adevărul 
supără la ureche, dar te în
dreaptă pe calea cea bună.

Proverb rusesc :
• Dacă intîrzii o oră, 

recuperezi toată ziua.
Proverbe arabe :

• Adevărul e ca soarele, 
nu-1 poți acoperi cu palma.

• Cine vrea să-și 
elinele îl învinuiește 
spart oala de lut.

Proverb slovac
• Mai bine cițlva 

clocit un car de ducați.
Proverb francez :

• Izvoarele buhe le cunoști 
în timp de secetă, iar pe prie
teni — la nevoie.

Proverb gruzin :
• Cine-și jignește oaspetele 

se-njosește pe sine.
Proverbe vietnameze :

• Cu fiecare zi din viață se 
adaugă o fărîmă de înțelep
ciune.

• Dacă vrei să-ți găsești lo- 
°.cul pe pămint, gîndește-te la

muncă.

nu O

omoare 
că i-a

prieteni

că te-a
iarnă.

Și 
fi 
пи-ți doresc să faci serviciu 
lucrez eu.
Cum așa, că după cite știu 

lucrezi în birou 
tr-un abataj din 
curge apă.

— Nu lucrez

vino 
unul 
unde

totuși așa-i. De nu crezi, 
te convinge cu ochii. Ем

și nicidecum in
ul cărui tavan

intr-un abataj, e 
drept, dar cu toate astea tare bine 
mi-ar prinde niște haine de pro
tecție din alea cauciucate.

— Explică-te că zău, nu înțeleg 
nimic.

— Totul e simplu. De cînd a 
început dezghețul, în biroul to
pografiei și pe culoar, plouă tn- 
tr-una. Să fi văzut ce munci am 
tras cu mutatul dulapului I

— Apoi asta nu-i treabă buni. 
Dar tovarășul Kalman, gospoda
rul minei Petrila ce zice l

— Tace chitic. L-am dus noi 
să vadă care~i situația, dar cu a- 
tita ne-am ales.

— Păi asta-i neglijență curați.
— Chiar așa, dar 

face. Noi, topografii, 
o consolare.

— N-o prea vid.
— Facem haz de

roul sectorului de investiții, unda 
ploui și mai riu. Ăștia cel puțin 
au dat jos'și gazeta 
scape de potop.

— Eu unul cred 
podarul ar primi un 
ude ciuciulete, n-ar

n-avem ce 
avem totuși

cei din bi

de perete s-o

că dacă gos~ 
duș rece, si-l 
mai lisa să 

plouă prin birouri in miez de iar
nă I Ce zici, am dreptate ?

GH. DUMITRESCU
GOSPODARILOR ORAȘULUI :

O-

I
4

Aspiratoare-n loc de mituri 
Tulumbe și-agregate fel de faj 
Ca să~nfrumusețați orașul 
Sâ fie-ntr-adevăr model!

vechi, la care stilul 
amestecă într-un tot 
cu cel gotic, ajun- 
piața Rudoifinum,

Un Mărțișor, mai pe potrivă 
Cu regret, dar nu prea am. 
V-ar bucura un „Mărțișor" . 
Din propriul vost’ produs ;

„SALAM"!

CELOR DE LA „6 AUGUST* :

Șoferilor drept Mărțișoare
Un cronometru ori cite un ceas
Să se-ncadrezc-n timp, să nu aștepte omul 
O oră-n drum și~apoi s-o ia...la pas.

Ziu« de intn martie se apropie. Sosirea ei a fost 
vitrinele și magazinele pline de mărțișoare. Dup* cum se 
cumpărătorii.

ȘTIAȚI CA...
• Moscova a devenit în ul

timii ani cel mai întins oraș 
din lume. Capitala Uniunii So
vietice este de 3 ori mai mare 
ca Londra și de 8 ori mai mare 
ca Parisul, iar suprafața sa 
însumează Cu 6000 de hectare 
mai mult deeît cea a New 
iYortului !

• La institutul de fitoteh- 
nie din Moscova se află o co
lecție de 150.000 de plante a- 
gricole din 68 de țări ale lumii.

ȘOFERILOR DE PE AUTOBUSELE I.C.O. :

w?

MUNCITORILOR PREPARATORI

Un bulgăraș din cel mai bun cărbune 
Vi-l oferim aici, în prealabil, 
Din care voi să scoateți sortimente 
Cu conținui superior, coesificabil!
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Forme vii în munca politică de masă
(Црпме din pag. l-a)

lantă* atît minerii, cit și maiștrii 
și tehnicienii care răspund de a- 
сеги brigăzi, du fost chemași să 
depună toate eforturile pentru li
chidarea răminerii în urmi, în ve
derea realizării în cel mat scurt 
timp în sector a lozincii „Nici o 
brigadă sub plan".

O altă „foaie volantă", adre
sata de data aceasta sectorului II, 
arată că nu este îndeajuns numai 
să dea cărbune peste plan. Frun
tașii întrecerii trebuie să împle
tească strîns lupta pentru o pro
ducție sporită cu lupta pentru ca
litatea producției. Ori, în cărbunele

—.©— ----------

A APĂRUT :

Rolsta „FLACĂRA"
nr. 8 din M februarie 1962
Din sumar subliniem urmă

toarele articole:
— Pe șantierele lașului — 

un interesant reportaj-inter
viu cu cițîva constructori ce 
lucrează pe șantierele vechii 
cetăți de scaun a Moldovei.

— De strajă păcii — un fo
toreportaj primit de la agen
ția de presă „Novosti".

— O schiță de Francisc 
Munteanu — ..Pantofii".

— „Celebrul 702“ la Mosco
va — cite va imagini fotogra
fice de la spectacolul cu pie- 
*a scriitorului romîn Al. Mi- 
rodan ce se prezintă In capi
tala Uniunii Sovietice.

— „Am fost la Gauhati" în
semnările unui tehnician ro
mîn care a participat la in
stalarea rafinăriei de petrol 
construită în India cu ajutor 
romînesc.

Revista „Flacăra" mal cu
prinde :

— „Gangsterii muzicii" — 
foileton de Nlcolae Minei.

— „Marea bîtă" — pamflet 
de L. Nițescu despre politica 
imperialismului american ca 
jandarm al reacțiunli interna
ționale.

— „Atențiune ! Dăm ora e- 
xactă 1 “ — în vizită la Obser
vatorul Astronomic din Bucu
rești.

— Noua cetate timișoreană 
— o prezentare a noului com
plex social studențesc din Ti
mișoara.
, — Cuvinte încrucișate —- De 
v >rbă cu medicul — Din toa
tă lumea.

dat de sectorul 11, procentul de 
cenușă se ridicase la 32,5 la sută, 
cu 2,5 la sută peste nivelul admit.

„Foile volante* adresate colec ■ 
tivelor sectoarelor' sau unor bri
găzi sînt afișate și pe un panou, 
în vecinătatea gazetei de perete, 
constituind o formă vie și eficace 
de înlăturare a unor lipsuri, de 
mobilizare a colectivului minei la 
înfăptuirea sarcinilor economice. 
Este indicat ca această inițiativă 
să fie extinsă și la alte exploatări. 
Credem că ar fi necesar ca fie la 
panotd „foii volante", fie la gazeta 
de perete sau prin alt mijloc să 
fie arătate măsurile luate pentru 
înlăturarea lipsurilor semnalate prin 
foile volante, eficacitatea acestor 
măsuri.

In prezent se află în curs de 
pregătire o expoziție de caricaturi 
consacrată combaterii actelor de 
indisciplină, lipsurilor care mai 
există în procesul de producție. 
Expuse la club, caricaturile vor 
contribui la crearea unei puternice 
opinii de masă față de abaterile 
de la disciplină, față de neajunsu
rile care frînează munca acestui 
harnic colectiv.

Măsurile luate de comitetul de 
partid al minei Petrila de învio
rare a muncii politice de masă, îm
pletite cu o mai vie preocupare 
pentru popularizarea operativă a 
rezultatelor obținute în întrecere 
de brigăzile de mineri, de colecti
vele sectoarelor, vor contribui e- 
fectiv la mobilizarea colectivului 
acestei exploatări la îndeplinirea 
importantelor obiective luate în în
trecerea socialistă pe anul 1962.

t Noi produse 
nouetre

Industria noastră chimică pro
duce circa 700 sortimente de lacuri 
și vopsele, din care aproximativ 25 
la sută pe bază de materiale plas
tice și rășini sintetice.

Dintre cele introduse în fabri
cație in ultimul timp face parte ș; 
vopseaua denumită „Vinacet". 
Realizată în diferite nuanțe, ea 
este folosită la finisări exterioare 
Ia blocuri de locuințe și construc
ții industriale. Zugrăvelile cu a- 
ceastă vopsea au un aspect mult 
mai frumos și sînt mai rezistente 
la lumină și intemperiile atmosfe
rice. Cu asemenea vopsea au fost 
finisate mai multe blocuri din Ca- 
pitaftj din Onești și de pe litoral,

ІІІ!ттг
- - - - SPORT
Jitii și Minerul — tineret își continuă 

antrenamentele
Joi, prima garnitură a Jiului s-a 

antrenat la două porți, aVînd ca 
partener echipa de fotbal Minerul 
Aninoasa. Prima repriză, în care 
atacanții Jiului au combinat fru
mos, cu multe subtilități tehnice, 
s-a soldat cu trei goluri marcate 
fără ca apărarea Jiului să primeas
că tiici unul. In partea a doua Jiul 
n-a mai insistat, astfel că aninose- 
nii reușesc să maree doua goluri. 
La 3—2, Jiul atacă din nou ?i 
reușește să majoreze scorul la 4-2. 
Deși jucătorii nu s-au întrebuințat 
prea mult, antrenamentul și-a a- 
tins scopul.

Echipa de tineret a Jiului a ju
cat în compania Parîngului’Lonea 
de care a dispus cu 4—3.

Deși prima echipă e plecată în 
turneu în R.D.G., le Lupeni an
trenamentele se desfășoară cu in
tensitate. Echipa de tineret a îa- 
tîlnit formația Minerul Vulcan. In 
prima repriză scorul este de 1—0 
în favoarea vulcănenilor. După 
pauză, în atacul gazdelor intră 
Staudt. Cu toate acestea, cei care 
marcă sînt tot vulcănenii; ei ma
jorează scorul la 2—0 prin Co- 
troaza II. Dușul rece îi trezește 
pe lupeneni. Atacul începe să joace 
„ca la carte" ți înscrie de 4 ori. 
Golurile gazdelor au fost realizate 
de Dan I care a înscris de două 
ori și Staudt care a înscris tot de
două ori. L CIOETEA

ÎNTRECERI LA SCHI
Faza orășenească a campio

natului republican de schi e 
în plină desfășurare. Cum e 
și normal, locurile fruntașe 
le-au ocupat cei mai buni. Ia
tă mai jos probele la care s-au 
desfășurat întrecerile și pe 
primii clasați :

FOND SENIORI. 1. Ambruș 
Petru — Minerul Lupeni 37’15”; 
2. Spicska loan — Voința Pe
troșani 38’05”; 3. Rîpeanu
Gheorghe — Retezatul Uricani 
45’30".

FOND JUNIORI. 1. Cloran 
Lazăr — Voința Petroșani 
26’33”.

SLALOM SPECIAL SENIORI.

ale industriei 
dehntce.
hale industriale la Săvinești, Iași, 
Popești-Leordeni etc. Pentru pro
tecția zidurilor se produce un e- 
mail Antiacid, obținut din clorură 
și acetat de polivinil.

Folosind rășinile sintetice, chi- 
miștii produc de asemenea în pre
zent lacuri și emailuri pentru vop
sirea mașinilor și utilajelor pe care 
țara noastră le exportă în regiuni 
tropicale. •

In cursul acestui an urmează să 
fie extinsă utilizarea lacurilor și 
vopselelor din rășini sintetice și la 
vopsirea vagoanelor de călători și 
de marfă, precum și a unor uti
laje supuse la temperaturi înalte.

1. Acs Alexandru — Minerul 
Lupeni 41”; 2. Suvăială Valen
tin — Știința Petroșani 41 “4/10; 
3. Baczoni losif — Minerul Lu
peni 42" 1/10.

SLALOM SPECIAL JUNIORI. 
1. Bîrlida Dumitru — Voința 
Petroșani 45” 1/10; 2. Seidel 
Ioachim — Știința Petroșani 
45”5/10; 3. Vențel Anton — 
Retezatul Uricani 57”5/10.

SLALOM URIAȘ SENIORI. 
1. acs Alexandru 28’1/10; 2. 
Kato Adalbert 20’1/10 —ambii 
de la Minerul Lupeni: 3. Ger- 
stenbrein Andrei — Voința Pe
troșani 29’3/10.

SLALOM URIAȘ, JUNIORI. 
1. Bîrlida Dumitru — Voința 
Petroșani 31”3/10; 2. Seidel
Ioachim — Știința Petroșani 
31’7/10; 3. Vențel Anton — 
Retezatul Uricani 31*8/10.

COBORtRE SENIORI. 1. ACS 
Alexandru 29”7/10; 2. Kato A- 
dalbert — ambii de la Mine
rul Lupeni 30”; 3. Gerstenbrein 
Andrei — Voința Petroșani 
30”3/i0.

COBORtRE JUNIORI. 1. Bîr
lida Dumitru — Voință Petro
șani 33”8/10; 2. Vențel Anton 
— Retezatul Uricani 34”; 3. 
Seidel Ioachim — Știința Pe
troșani 34"2/10.

In zilele de 24 și 25 februa
rie pe plrtille de la Straja vor 
avea loc Întrecerile din cadrul 
campionatului regional.

ȘT. DANKSCU

ÎNTREERINDHREA DE
EXPLORĂRI 

Lupeni <‘
cu sediul în Lupeni, 

strada Avram lancu hr. 
ANGAJEAZA’ IMEDIAT :

— Inginer principal есочм 
nomist cu salariul întrW 
1850—2250,

— Tehnician I. tehnolog^ 
normator cu Salariul între® 
1200—1650,

— Economist principal-^ 
cu salariul între 1300— < 
1600,

— Inginer sau economist ; 
planificator cu salariul în-ч 
tre 1350—1850,

— Ingineri foraj (șefi 
sectoare și șefi serviciu eu 
salariul 1350—2650,

— Maiștri foraj cu sala
riul între 1200—1650, j

— Maiștri mecanici cu 
salariul între 1200—1650,

— Contabili cu salariul 
între 925—1050,

— Statisticieni eu sala- , 
riul între 700—925,

— Tehnicieni foraj CU 
salariul între 1200—1650.

Pentru inginerii, maiștrii, 
tehnicienii și contabili! în*’ 
cadrați la sectoare, asigu
răm condițiile stabilite de 
legile in vigoare.

Soiicitanțil se vor pre
zenta la sediul întreprin2 
deril cu acte de vechime și 
studii.

I. G. T. Paroșeni
II ORSANIZEAZA
У pe data de 1 martie 1982 
ІІ UN CONCURS pentru I 
ii ocuparea a două pos- fi 
ІІ furi vacante de maiștri i; 
ii feti fură cazane.

Candidat ii trebuie să ij 
ІІ îndeplinească condițiile ii 
ii cerute prin lege.

Cererile vor fi di- 
ji puse la secretariatul i: 
ii întreprinderii p?nă la ii 
ii data de 28 februarie 
i 1962. 4

Pnlii ілШііііііа de nW — 
л поме «ie ti ewi I

(Urmare din peg. 1-a)

fielențele existente in proce
sul de producție. In conferin
ță s-a relevat rolul important 
pe care-1 are întrecerea socia
listă ca metodă principală de 
mobilizare a întregului colec
tiv la realizarea planului de 
producție. In organizarea în
trecerii socialiste au existat 
însă unele deficiențe. Obiecti
vele întrecerii între brigăzi și 
sectoare nu sînt întotdeauna 
judicios stabilite, in urmărirea 
și popularizarea rezultatelor 
întrecerii mai există, de ase
menea, neajunsuri.

— Pe stratul V, in sectorul 
I, lucrăm vreo 5 brigăzi, a a- 
rătat în conferință tov. Ka- 
racsonyl Rudolf, miner șef de 
brigadă Toate brigăzile noas
tre se întrec intre ele pe bază 
de obiective concrete. Dar re
zultatele întreeerii nu sînt ur 
mărite. Nieiodată nu ni s-a 
spus care din brigăzi a cîștl- 
gat Întrecerea.

Comitetul sindicatului și co 
mitetele secțiilor sindicale din 
Sectoare n-au militat Suficient 
pentru sprijinirea brigăzilor 
rămase în urmă. Conferința i-a 
criticat pe tov. Penescu Petru, 
secretarul comitetului sindica
tului și Rîpa Petru, fost pre
ședinte ai comitetului sindi
catului, care nu s-au deplasat 

la locurile de muncă pentru 
a urmări situația brigăzilor 
rămase sub plan. Preocuparea 
insuficientă pentru luarea de 
măsuri în sprijinul brigăzilor 
rămase în urmă a făcut ca în 
anul 1961 peste 40 la sută din 
brigăzile exploatării să nu-și 
realizeze integral saroinlle de 
plan. In cursul lunii ianuarie 
a. c„ de asemenea, 27 la sută 
din brigăzile de la mină au ră
mas sub plan. Conferința a 
cerut noului comitet al sindi
catului să-și îmbunătățească 
preocuparea pentru ridicarea 
la plan a tuturor brigăzilor.

Delegații s-au referit în dis
cuțiile lor și la alte lipsuri. 
S-a subliniat că atît organi
zațiile sindicale cit și corpul 
tehnico-ingineresc nu s-au d- 
cupat în Suficientă măsură de 
generalizarea în rindurile mi
nerilor a metodelor înaintate. 
Tov. Stoica Petru, șeful secto
rului Iii, a criticat comitetul 
sindicatului pentru neglijarea 
extinderii unor inițiative va
loroase, cum ar fi inițiativa 
brigăzii conduse de Domokos 
Andrei, cu privire la reduce
rea timpului de pregătire a 
nrăbusirii și rambleierii aba
tajului. sau a brigăzii lui Mo
ra ru Nicoîae de a scoate două 
cimpuri pe schimb în abataje 
cameră. Comitetul sindicatului 
nu s-a preocupat suficient de 

mobilizarea tehnicienilor și in
ginerilor de a găsi noi soluții 
tehnico-organlzatorice menite 
să contribuie la ușurarea efor
tul® fizic al muncitorilor, la 
perfecționarea procesului de 
producție. Mișcarea de Inova
ții șl raționalizări Ia mina Vul
can cuprinde încă puține ca
dre tehnlco-lnglnerești.

Mai mulți vorbitori, Intre 
care tovarășul Cdtoț losif, șe
ful exploatării, minerii Szolga 
losif, Bogdan Gheorghe și al
ții s-au oprit cu atenție asu
pra răminerii in urmă care a 
existat în ceea ce privește rea
lizarea angajamentelor de spo
rire a productivității muncii 
și reducerea prețului de cost.

Sarcinile ce revin sindicatu
lui în privința îmbunătățirii 
continue a protecției muncii, 
respectării normelor de tehni
ca securității de către fiecare 
muncitor au stat, de aseme
nea, in atenția conferinței. Au 
fost criticați muncitorii Mier
lă Iile, Deget Constantin, ar
tificierul Jitea Petru care au 
avut abateri de la N.T.S. Mai 
mulți vorbitori au arătat că 
nerespectarea normelor de 
tehnica securității la unele 
locuri de muncă este o urma
re și a superficialității cu Ca
re anumiți maiștri mineri fac 
instructajul cu muncitorii a- 
supra respectării N.T.S. Comi
tetele secțiilor sindicale vor 
trebui să se preocupe mal 
mult de prevenirea acciden
telor.

Un loc important în cadrul 
dezbaterilor conferinței l-au 
ocupat discuțiile în legătură 
cu munca cultural-educativă. 
Mai mulți vorbitori, printre ca
re tov. Ursa Ioan, Arvinte Tu
dor, Antal losif s-au arătat 
nemulțumiți de felul cum s-a 
preocupat comitetul sindicatu
lui de folosirea deplină a ba
zei materiale menite să creeze 
condiții optime pentru desfă
șurarea unei susținute activi
tăți cultural-educative. Clubul 
muncitoresc Vulcan a desfă
șurat timp îndelungat o acti
vitate multilaterală, atractivă. 
In ultimul timp însă activita
tea clubului a slăbit. Unele 
formații mult îndrăgite de mi
neri, ca de pildă corul, fan
fara, brigada de agitație, de 
cite va luni și-au încetat acti
vitatea. Clubul din localitate 
desfășoară în prezent o acti
vitate unilaterală, in loc să 
organizeze acțiuni variate, bo
gate In conținut, care să con
stituie un mijloc de culturali
zare și destindere pentru mi
nerii vuicăneni și familiile lor, 
conducerea clubului s-a încon
jurat de citeva elemente străi
ne de colectivul exploatării, 
de filfizoni, care încurcă acti
vitatea clubului. Pentru aceas
tă stare de lucruri se face vi
novat și comitetul sindicatu
lui care n-a luat măsuri nen- 
tru înlăturarea lipsurilor în 
activitatea conducerii clubului, 
pentru a atrage la munca cul
turală un număr mare de sa- 

larlați din cadrul exploatării.
In încheierea dezbaterilor 

conferinței, delegații au ascul
tat cu viu interes cuvîntul to
varășului Lazăr David, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid. Tovarășul La
zăr a vorbit despre sarcinile 
principale ce revin organiza
ției sindicale de la mina Vul
can, sub conducerea organi
zației de partid, în mobiliza
rea minerilor, inginerilor șl 
tehnicienilor exploatării la în
deplinirea sarcinilor puse dd 
partid in fața industriei car
bonifere. Vorbitorul a făcut 
recomandări prețioase îndeo
sebi în privința intensificării 
întrecerii socialiste, a mișcă
rii de inovații, extinderii Ini
țiativelor înaintate.

Tovarășul Lazăr David a in
dicat organizațiilor de partid 
si sindicale să se preocupe zi 
de zl de îmbunătățirea condi
țiilor de muncă șl de viață ale 
muncitorilor mineri, să asigu
re condiții ca sarcinile ce stau 
în fața colectivului exploată
rii în cursul anului 1962 să fie 
realizate întocmai. Privind în
tărirea vieții sindicale, vorbi
torul a făcut recomandări nou
lui comitet al sindicatului In 
privința îmbunătățirii muncii 
colective în cadrul comitetu
lui, a activității fiecărui mem
bru al comitetului de sindicat, 
a fiecărei secții și grupe sin
dicale.
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Mesajele de răspuns adresate de N.S. Hrușciov 
M J. Kennedy $1 H. Macmillan

Problema

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite :

N. Ș. Hrușciov a adresat mesa
je lui John Kennedy și Harold 
Macmillan ca răspuns la mesajele 
acestora în legătură cu inițiativa 
sovietică ca lucrările Comitetului 
celor 18 pentru dezarmare să în
ceapă la nivelul șefilor de guver
ne sau de state.- Șeful guvernului 
sovietic își exprimă regretul pen
tru faptul că președintele S.U.A. 
și primul ministru al Marii Brita
nii ău respins propunerea guvernu
lui U.R.S.S. ca lucrările Comite
tului celor 18 de la Geneva să 
înceapă la nivel înalt. „Mă decep
ționează atitudinea dv. negativă 
față1 de această propunere", se spu
ne în mesaje.

N. S. Hrușciov își exprimă spe
ranța că președintele S.U.A. și 
primul ministru al Marii Britanii 
„nu și-au spus încă ultimul cuvînt 
în ce privește participarea lor la 
tratativele în cadrul 
celor 18 state".

In mesajul către 
S. Hrușciov declară 
convingătoare" afirmația președin
telui S.U.A. că pentru că șefii de 
guverne să poată examina situația 
creată la tratativele cu privire la 
dezarmare trebuie depuse anterior 
mari eforturi în scopul elucidării 
pozițiilor părților. „Declarația dv. 
că mai este necesar să se elucideze 
ceva, m-a dezamăgit extrem de 
mult", scrie N. S. Hrușciov. El 
subliniază că „tratativele, întâlnirile 
și contactele care continuă de 15 
ani au fost consacrate în esență 
elucidării, studierii și precizării po
zițiilor".

A afirma că cineva mai trebuie 
să se ocupe de elucidarea pozi - 
fiilor. înseamnă a renunța la în
cercările de a îndruma tratativele 
cu privire la dezarmare pe un fă
gaș practic, scrie șeful guvernului 
sovietic.

N. S. Hrușciov subliniază că 
„acel grad de încredere și sinceri
tate, (ără de care nu este posibilă 
nici măcar o apropiere de rezolva
rea problemelor dezarmării", poate 
fi obținut numai între cei care 
poartă cea mai înaltă răspundere 
față de popoarele țărilor lor. „Și 
tocmai șeful de guvern (de stat), 
poartă această răspundere".

Faptul că Kennedy nu dorește 
să conducă acum delegația la tra
tativele în Comitetul celor 18 și 
își explică poziția prin argumentul 
artificial al lipsei unei pregătiri 
corespunzătoare, se arată în mesaj, 
nu poate dovedi decît că președin
tele S.U.A. „nu s-a hotărît încă 
să pățească spre un acord în pro
blemele dezarmării".

Comitetului

Kennedy, N. 
că este „ne-

Se vede că puterile occidentale 
nu doresc încă să încheie un acord 
cu privire la dezarmare, scrie Hruș
ciov, și „de aceea credeți că deo
camdată este mai comod să stați 
oarecum departe de tratativele în 
.această problemă".

Constatând că între cele două 
țări există divergențe în proble 
ma controlului asupra dezarmării, 
N. S. Hrușciov arată: „Probabil 
că S.U.A. și aliații lor ar dori ca 
Uniunea Sovietică să pună sub con
trol toate forțele sale armate, să-și 
dezvăluie întregul sistem de apă
rare înainte ca dezarmarea să în
ceapă, cu adevărat".

Trebuie să spun deschis, declară 
Hrușciov, că dacă se va aborda ast
fel problema controlului „nu- veți 
obține nimic, pentru că nu vom fi 
de acord cu aceasta".

Uniunea Sovietică consideră cu 
deplin temei că „controlul înain
tea dezarmării", propus de puterile 
occidentale este spionaj. Acest 
„control ar permite unui stat a* 
gresiv să trimită spioni pe terito
riile statelor iubitoare de pace care 
să culeagă date cu privire la sis
temul lor de apărare.

Uniunea Sovietică, se spune în 
continuare în mesaj, năzuiește spre 
un acord cinstit care să ofere ga
ranția că nici în procesul dezarmă
rii și nici după încheierea lui nu 
se va ivi nici o primejdie pentru 
securitatea vreunui stat.

„De aceea noi spunem : să ela
borăm un tratat сц privire la de
zarmarea generală și totală sub 
cel mai sever control internațional 
și să înfăptuim prevederile acestui 
tratat pe etape, astfel încît contro
lul să corespundă acțiunilor între
prinse în scopul dezarmării. După 
ce vom încheia’ o etapă a dezarmă
rii sub control, vom trece la în
făptuirea următoarei etape, de ase
menea, sub control".

Acesta este un mod realist și 
sănătos de abordare a problemei- 
controlului, arată N.S. Hrușciov, 
subliniind că „pînă acum nimeni 
nu a putut propune ceva mai bun".

Se crează impresia că are loc un 
joc de-a dezarmarea, arată șeful 
guvernului sovietic. De aceea apar 
tot felul de planuri despre care 
se știe dinainte că vor fi 'respinse 
de cealaltă parte. Cum altfel s-ar 
putea interpreta refuzul puterilor 
occidentale de a reduce cît de cît 
amploarea pregătirilor militare, de 
pildă, de a lichida bazele militare 
de pe teritoriile altor țări și de 
a-și retrage trupele din Europa în 
interiorul propriilor state ?

„Uniunea Sovietică este 
chiar acum să-și 'recheme trupele 
aflate peste hotare, dacă puterile

occidentale vor proceda la fel".
N. S. Hrușciov arată că, după 

cît se pare, există un grăunte de 
adevăr în comentariile unor ziariști 
care întrezăresc anumite scopuri în 
propunerea ca lucrările Comitetului 
celor 18 să înceapă la nivelul mi
niștrilor Afacerilor Externe. Ei fac 
o legătură directă între această 
propunere și declarația guvernelor 
S.U.A. și Marii Britanii că 
ționează să reia experiențele cu ar
ma nucleară în atmosferă.

In continuare, Hrușciov 
atenția asupra faptului că se sto
chează din ce în ce 
arme racheto-nucleare ; 
voi avem acum mii 
menea arme",

, Ele sînt deservite de mii și mii de 
oameni iar numărul lor sporește 
pe măsură ce crește numărul ra
chetelor. Dar cu cît oamenii se 
vor ocupa mai mult de deservirea 
armelor racheto-nualeare cu atît 
este mai posibil un accident. Lan
sarea întîmplătoare a unei rachete 
cu focos termonuclear poate' cons
titui semnalul unei catastrofe mili
tare mondiale.

In interesul rezolvării cît mai 
grabnice ă problemelor dezarmării 
generale și totale guvernul sovietic 
a propus și propune ca lucrările 
Comitetului celor 18 pentru dezar
mare să înceapă la cel mai înalt 
nivel, declară N. S. Hrușciov.

Guvernul sovietic 
că propunerile pe 
prezentat cu privire la dezarmarea 
generală și totală sub un strict con
trol internațional oferă o bază 
pentru realizarea unui acord care 
să nu aducă prejudicii sau să ofere 
avantagii niciunei părți.

„Noi sîntem gata desigur să exa
minăm și alte propuneri dacă ele 
vor asigura în mod concret rezol
varea problemei dezarmării gene
rale și totale"; scrie N. S. Hruș
ciov.
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atrage

mai multe 
„ȘÎ noi și 
de ase- 

se spune în mesaj.

consideră 
care le-a
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• PARIS. Agenția France Presse 
relatează că la Paris a avut loc 
o ședință a Consiliului de Miniștri 
al Franței care a luat în discuție 
un raport cu privire la tratativele 
franco-algeriene care au avut lot 
între 11 și 19 februarie.

Agenția France Presse sublinia
ză că Consiliul de Miniștri a apro
bat raportul prezentat de foxe, șe
ful delegației franceze la tratativele 
franco-algeriene.

• LONDRA. După cum reiese 
din datele Direcției Centrale de 
Statistică a Angliei în anul 1961 
volumul producției industriale a 
sporit în Anglia față de anul 1960 
numai cu unul la sută.

• BONN. La Bonn a sosit în- 
tr~o vizită oficială ministrul de 
Finanțe franchist, Navarro Rubio. 
El va duce tratative cu reprezen
tanții guvernului de la Bonn cu 
privire la „colaborarea economica 
dintre R.F.G. și Spania franchistă

Nu de mult, guvernul R.F.G. a 
adoptat hotărîrea de a acorda Spa
niei franchiste un ajutor economic 
în valoare de 200 milioane mărci

• LONDRA. Potrivit datelor 
statistice publicate de Ministerul

Muncii la 22 februarie, la mijlocul 
lunii februarie în Anglia numărul 
șomerilor era de 435.788 de oameni 
sau 2 la sută din populația mun
citoare a țării în comparație cu 1,7 
în februarie anul trecut.

• ISTANBUL . Luînd cuvîntul 
în Medjlis, Selim Sarper, ministrul 
Afacerilor Externe al Turciei, a 
declarat î -„Dorim în mod sincer 
să ne dezvoltăm relațiile cu Uniu
nea Sovietică în conformitate cu 
programul nostru, în cadrul obli
gațiilor noastre internaționale și al 
relațiilor de bunăvecinătate bazate 
pe încredere reciprocă11.

• TOKIO. Ziarul „Akahata" 
subliniază importanța mesajului pe 
care N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
1-â adresat președintelui S.U.A.

In mesajul său adresat președin
telui Kennedy, scrie ■„Akahata", N. 
S. Hrușciov a felicitat S.U.A. pen
tru succesul repurtat și a propus 
să se unească eforturile științifice 
tehnice și materiale ale celor două 
state. N.S. Hrușciov a fiăcut în 
trecut în repetate rinduri astfel de 
propuneri.

âlgerianâ poate fi rezolvata 
numai prin tratative

— DECLARAȚIA BIROULUI POL TiC AL P. C. FRANCEZ —
PARIS 23 (Agerpres). ■— TASS 

transmite :
Partidul Comunist Francez salu

tă rezultatele tratativelor care au 
avut, loc recent între reprezentanții 
guvernului provizoriu al Republicii 
Algeria și ai guvernului francez, se 
spune în Declarația Biroului Politic 
al Partidului Comunist Francez da
tă publicității la 22 februarie.

Biroul Politic al P.C. Francez a- 
rată că comuniștii care au susținut 
chiar de la începutul năzboiului că 
rezolvarea problemei algeriene poa
te fi rezolvată • numai 
cu reprezentantul 
gerian, salută acest

Poziția guvernului
timpul tratativelor care au avut loc 
la Melun, Evian și Lugrin cu re
prezentanții guvernului provizoriu

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

prin tratative 
poporului al- 
eveniment.
de Gaulle în

al Republicii Algeria, subliniază 
Biroul Politic al P.C. Francez, ara
tă că în perioada actuală vigilența 
poporului nu trebuie să slăbească.

Este necesar să se ceară cu toată 
insistența lichidarea O.A.S.-ului și 
a acoliților acestei organizații care 
caută să zădărnicească acordurile 
ce sînt în curs de elaborare așa 
cum dovedește recenta provocare 
fascistă împotriva statului Maro
can și crimele comise de fasciști în 
Algeria și Franța, se subliniază în 
declarație. ' ’ '■

Partidul Comunist Francez chea
mă clasa muncitoare, pe toți de
mocrații, pe toți partizanii păcii 
să-și întărească și mai mult unita
tea și lupta împotriva dușmanilor 
păcii din Algeria.

Manevre coloniaiisfe cu scopul amînării 
acordării independentei Kenyei

PARIS 23 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat cores

pondentului ziarului „Le Monde" 
Jorao Kenyatta, liderul partidului 
Uniunea Națională Africană din 
Kenya, a spus că colonialiștii și 
imperialiștii străini caută să ac
centueze divergențele care există 
între diferite triburi din Kenya, 
pentru a amina cît mai mult acor
darea independenței acestei țări. 
In acest scop ei seamănă disen
siuni între partidele politice din 
Kenya. Dar, lupta îndelungată și 
grea a poporului din Kenya începe 
să dea roade și în cele din urmă

----------------- ------------------- - -------------------- ■■ - 1.— ■ , --------------- 

Puterea de luptă a armatei și flotei 
sovietice a crescut

— Un articol semnat de 
publicat în

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
La 23 februarie „Pravda" a pu

blicat sub semnătura mareșalului 
Malinovski un articol consacrat ce
lei de-a 44-a aniversări a forțelor 
armate sovietice. In articol se spu
ne printre altele: imperialiștii din 
S.U.A. și cercurile guvernante ale 
unei serii de alte țări capitaliste, 
care urmează cu docilitate politica 
lor, nu vor coexistență pașnică cu 
statele socialiste, preferind să ur
meze calea periculoasă a cursei 
turbate a înarmărilor, a ațîțării is
teriei războinice.

In această ordine de idei mare
șalul Malinovski arată că oamenii 
sovietici nu pot da dovadă de pla* 
ciditate și inactivitate în fața ten
dințelor agresive ale imperialiști
lor. In ultimii ani, scrie el, puterea 
de luptă a armatei și flotei sovie
tice a crescut nemăsurat de mult. 
Paralel cu perfecționarea și întă-

-=©=- --------
Konstantin Fedin a fost 

decorat cu Ordinul Lenin 
MOSCOVA 23 (Agerpres). 
Gu prilejul împlinirii a 70 

ani, cunoscutul 
Konstantin Fedin 
cu cel mai înalt ordin sovietic, 
Ordinul Lenin pentru merite deo
sebite în dezvoltarea literaturi so 
vietice.

,.Africa va aparține africanilor". 
Referindu-se la problema agrară, 
Kenyatta a declarat că europșiii 
au uzurpat cele mai bune pămM>£- 
turi din Kenya. Politica partidului 
meu, a spus el, constă în a acorda 
locuitorilor Kenyei, indiferent de 
culoarea pielii lor, dreptul de a 
avea pămînt.

Vorbind despre politica exteriă, 
Kenyatta a declarat că este ferm 
hotărît să obțină lichidarea bazelor 
milicare 
politica

„Vom 
litară cu 
deoarece 
ții bune

engleze și să promoveze 
„neutralității pozitive", 
respinge orice alianță mi' 
Anglia, ă spus Kenyatta, 
vrem să întreținem" rela* 
cu toate țările, indiferent

dacă sînt situate la est sau la vest, 
Ia sud sau la nord".

de 
scriitor sovietic 

a fost decorat
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Guvernul englez va spori 
cheltuielile pentru armată

LONDRA 23 (Agerpres).
Potrivit memorandumului dat 

publicității la 22 februarie de Mi
nisterul de Război al Angliei, în 
anul viitor guvernul englez va spori 
cheltuielile pentru armată cu peste 
24 milioane lire sterline. Astfel 
cheltuielile militare se vor ridica 
la 535 milioane lire sterline.

nemăsurat de mult
mareșalul R. Malinovski 
Pravda —
rirea categoriilor de forțe armate 
și genuri de trupe așa-zise clasice, 
subliniază mareșalul Malinovski, în. 
țara noastră au luat ființă trupe 
de rachete cu destinație strategică, 
înzestrate cu arme de o putere dis
tructivă fantastică. Și trupele teres
tre dispun de Cantități suficiente 
de rachete și alte tipuri 
nică. de luptă. Trupele 
antiaeriene a țării dispun 
loaoe tehnice și de arme 
să distrugă mijloacele de 
riene și cosmice ale inamicului pe 
uriașe distanțe și înălțimi. Flota 
submarină a țării este înzestrată 
cu diferite rachete care pot lovi 
navele inamicului la sute de kilo
metri de frontierele maritime ale 
lagărului socialist și pot nimici ba
zele navale și terestre ale dușma
nului. Nu vor fi ferite de distru
gere nici submarinele cu rachete- 
„Polaris", pe care imperialiștii pun 
atîtea speranțe — și ele își vor 
găsi mormîntul în adîncurile mă
rii.

Forțele aeriene militare sovietice 
dispun de avioane cu reacție noi, 
extrem de perfecționate, inclusiv 
bombardiere intercontinentale cu vi
teze supersonice, care poartă ra
chete în stare să distrugă obiec
tivele inamicului lă multe sute de 
kilometri de locul de lansare a ra- 
dietelor.

Astăzi Armata Sovietică și Flota 
Maritimă militară, scrie mareșalul 
Malinovski în continuare, sînt do
tate cu o asemenea cantitate de ar
me racheto-nucleare de cele mai 
diverse destinații, încît orice agre
sor, dacă va încerca să atenteze la 
munca pașnică 
ale popoarelor 
rilor socialiste 
imediat de pe 
diferent unde s-ar afla.
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de teh- 
apărării 
de mij- 
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și interesele de stat 
U.R..S.S. și ale ță- 
frățești, va fi șters 
fața pămîntului; in

PR06RAM DE RADIO
25 februarie 

PROGRAMUL I. 7,15 Cîntece 
și marșuri sportive, 8,00 „Șc Ui 
și viața", 8,30 Cîntă orchestral w 
muzică populară 
vei" a Filarmonicii de Stat din 
Iași, 9,30 Teatru la microfon petr 
tru copiij „Prima lecție", adaptare 
radiofonică de I. Marguilus, -11,00 
Formații artistice de amatori din 
București, 11,30 Vorbește Mosco-, 
va ! 12,00 Cîntece și jocuri popu
lare romînești de pe întinsul pa
triei, 14,35 „Programe muzicale 
alcătuite de ascultători", 15,05 
Din comoara folclorului nostru, 
16,10 Concert de valsuri, 17,40 
Natura oglindita în cîntecul popu
lar, 18,45 O nouă interpretă de 
muzică populară romînească la 
microfon : cîntăreața Irina Micuț,
19.30 Teatru la microfon, premiera 
„Un iaz... și o poveste cu haz", 
adaptare radiofonică după comedia 
Nataliei Gheorghiu, 20,33 Concert ’ 
de muzică din opere și operete,
22.30 Muzică de dans. PROGRA
MUL U. 7,20 Melodii populare 
romînești, 8,30 Clubul voioșiei,
9.30 Muzică, populară romînească 
și a minorităților naționale, 10,38 
Jocuri populare oltenești, 10,50 
Transmisiune din Sala Palatului
R.P.R. a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", 13,25 Interpreți 
de frunte ai muzicii populare ro
mînești, 14,30 Cine știe cîștigm 
16,07 Melodii distractive de com
pozitori romîni, 16,30 Din cînteoele 

. și dansurile popoarelor, 19,00 Mu
zică populară romînească, 21,30 
Album de romanțe, 22,00 Muzică 
de dans.
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Tiparul: „f> August" — PolizraRe


