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200 tone de cărbune cocsiîicabil 
peste planul primei zile

Minerfl lupeneni 
muncesc cu însu
flețire pentru în
deplinirea ritmică 
a planului de ex
tracție. încă din 
prima zi a lunii 
martie munca lor 
în adîncuri s-a 
soldat cu însem
nate succese. Pla
nul zilnic a fost 
depășit cu 200 to
ne de cărbune coc- 
slficabil de bună

calitate, iar pe 
mină s-a obținut 
o productivitate de 
1,070 tone cărbune 
pe post. Cele mai 
mari depășiri le-au 
realizat colectivele 
sectoarelor III și II 
care au dat peste 
producția prevăzu
tă 139 tone și, res
pectiv, 134 tone de 
cărbune. Rezultate 
bune au obținut și 
sectoarele I В și

I A. La aceste suc
cese, o contribuție 
de seamă au a- 
dus-o brigăzile 
conduse- de Nagy 
Andrei, Popa loan, 
Ghioancă loan, 
Spînu Petru, Ghi
oancă Sabin, Mar
ton Dionisie, Gîrea 
loan și alții.

A. MICA 
corespondent

Primele roade la Cimpa
Lonea. 
roade 

minerii 
extrac-

Co-

Minerii 'de la 
Cimpa au încheiat 
luna februarie cu 
o depășire a pla
nului de 719 tone 
de cărbune,
lectivul lor este 
hotKrit ca și-n cea 

-a treia lună a 
anului 1962 să ob
țină succese tot 
așa de frumoase 
în producție și, pe 
baza lor, să se 
mențină ,mereu în
tre colectivele de

de la mina
Primele 

culese de 
Cimpei la 
fia cărbunelui sînt
promițătoare. In 
eiuda unor greu
tăți ivite în trans
portul de la su
prafață, care gre
vează aproviziona
rea brigăzilor mi
niere și transpor
tul cărbunelui la 
preparație, minerii 
de la Cimpa au

extras 28 tone căr
bune peste planul 
primei zile din lu
na martie. In a- 
ceastă zi, rezulta
tele cele mai bune 
le-au obținut în 
muncă minerii de 
pe schimbul con
dus de maistrul 
miner Benke Iosif 
în frunte cu cei 
din brigăzile tov. 
Berindei
Burdea 
Bălănescu

Aurel, 
Nicolae. 
Mănăilă

și Iacob Petru,

Tfc-

In timp ce muncitoarea 
Brădescu Lucreția lucrează în 
secția depănat, „flăcăul" el 
Stelian se bucură de o 

rljlre specială în creșa 
treprinderii „Viscoza" 
peni.

Iată-1 pe Stelian stînd 
minte pe cîntar pentru 

, 'Sora medicală Beraru Flori - 
ca să constate Cit a mai cîș- 
tigat în greutate.
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In întimpinarea 
zilei de 8 Martie

' In întimpinarea zilei de 8 Mar
tie, ziua internațională a femeii, 
muncitoarele de la mina Lupeni 
aii efectuat un însemnat număr 
de ore de muncă voluntară la cu
rățirea mobilierului din birourile 
conducerii minei, din sediul со 
mitetului de partid și sindicatului, 
las ștergerea geamurilor, spălarea 
perdelelor, a dușumelelor precum 
și la alte munci menite să facă 
simțită prezența femeii muncitoa
re în incinta minei.

A CIMPBANU DUMITRA
Ț președinta comisiei de femei 
i'v _ __ E. M. Lupeni

3 și 4 martie cu- 
loc la Institutul

Sesiunea cercurilor 
științifice studențești 

de la I. M. P.
In zilele de 

rent, va avea
de Mine din Petroșani cea de-a 
VUI-a sesiune de comunicări a 
cercurilor științifice studen
țești.

In cadrul sesiunii vor fi pre
zentate 29 comunicări științi
fice, întocmite de un număr 
de 80 studenți pe teme de mi
nerit, geologie, preparare a 
cărbunilor, electrotehnică mi
nieră și științe sociale. Iată 
cîteva din titluri din intere
santele lucrări științifice ce 
vor fi prezentate : „Cofraje a- 
lunecătoare în puțuri", „Meto
dă de exploatare aplicabilă 
stratului 8—9 din blocul II 
nord-Uricani", „Constituția mi- 
neralogico-petrografică a cris
talinului de pe Valea Jiului la 
sud de Livezeni", „Studiul com
portării în exploatare a per
foratorului electric rotativ 
P.E.A.-19 D“ (partea П-а), 
„Acționarea cu mutatoare io
nice și, automatizarea. insta
lațiilor de extracție", „Colabo
rarea tehnico-științifică în sis
temul mondial socialist".

Comunicările sînt publice, 
cadrele tehnice de la exploa
tările miniere din bazinul Văii 
Jiului avînd posibilitatea să le 
audieze.
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A devenit un lucru obișnuit pentru minerii din Vul- *i 
can ca înainte de a intra în șut să se întllnească cu i 
maiștrii lor în sala de pontaj. într una din zilele trecu- * 
te fotorepotrerul nostru a surprins o asemenea întîlnire 
între maistrul miner Manciu Adrian și cîțiva mineri din- 
tr-un schimb al brigăzii lui Zold Francisc din sectorul III. 
Brigada lui Zold este cunoscută în Valea Jiului pentru re
zultatele obținute în muncă. In luna februarie, de exem
plu, ea a extras de fiecare post prestat o tonă de cărbti
ne peste plan, fiind astfel fruntașă pe sector.
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CARNET: OBIECTIVUL nr. l
In acea după-amiază din prima 

săptămînă a lui februarie colec
tivul șantierului de prefabricate 
Petroșani a luat hotărîri impor
tante în lumina Directivelor C.C 
al P.M.R. cu privire la criteriile, 
principale ale întrecerii socialiste.. 
Intr-o însuflețită, adunare, munci
torii _ de pe șantier și-au făcut 
cunoscute angajamentele pentru 
realizarea cu succes a sarcînilot 
de plan pe 1962 :

— Depășirea 
producție cu 8 Ia sută;

— Creșterea i ............
pe cap de muncitor cu 2 
sută;

— Reducerea
10 la sută;

— Realizarea 
economii peste

Conducerea șantierului' a supus 
aprobării colectivului un- plan dc 
măsuri, organizatorice în sprijinul 
realizării planului de producție, și 
a angajamentelor de întrecere. 
Cap de listă între măsurile pre
conizate în plan: înființarea unei

brigăzi -.de-, tineret -pentru turnarea 
bolțarilor de mină.

...La cîteva zile după adunarea 
colectivului, utemistul Ungurean» 
Filaret primea înștiințarea că este 
chemat să se stea de vorbă- cu, el 
la. conducerea șantierului. S~a pre
zentat de-ndată la ■ birou. Acolo 
i se pregătise o surpriză-■ Despre 
ea i~a vorbit secretarul organiza
ției de bază U.T.M. al șantieru
lui :

planului

productivității
? la

rebuturilor

a 100.000 
plan.

cu

lei

A fi folosiforf înseamnă a fi un om adevărat I
La școala profesională din 

Lupeni învață 600 de elevi- 
ucenici — viitori mecanici, lă
cătuși și electricieni ai mine
lor noastre. Aceștia au la dis
poziție tot ce le este necesar 
pentru a se pregăti în vede
rea însușirii meseriei alese: 
școală cu săli de clasă spați
oase și luminoase, ateliere și 
laboratoare bine utilate, bi
bliotecă, cămin și cantină, 
burse. In schimbul acestor 
condiții, elevilor li se pune o 
singură cerință: să munceas
că cu răspundere pentru a de
veni muncitori vrednici, cu o 
înalță calificare, oameni îna
intați.

Elevii școlii răspund cum se 
cuvine acestei cerințe. Aceas 
ta o dovedesc rezultatele lor 
la învățătură, faptul că an de 
an din această școală pleacă 
spre mine sute de tineri mun
citori calificați, bine pregătiți 
care fac cinste colectivelor 
unde lucrează, școlii care i-a 
crescut și educat.

Pe fondul sănătos al colec-

tivului de elevi apar însă u- 
neori și pete»., comportări 
străine de chipul moral al tî- 
nărului zilelor noastre. Despre 
asemenea comportări este vor
bă într-o scrisoare sosită de 
curînd la redacție.

Este o scrisoare in care un

PE TEME 
DE EDUCAȚIE

t 
elev-ucenic își dezvăluie rătă
cirile, cauzele care l-au deter
minat să se abată de pe dru
mul cel bun, și își exprimă ho- 
tărîrea de a deveni un elev 
silitor, conștient. Elevul care 
semnează această scrisoare este 
Minecan Zaharla din clasa a 
Il-a C a Școlii profesionale 
din Lupeni.

Iată pe scurt conținutul scri
sorii :

„La începutul anului de în- 
vățămînt mi-am pus în gînd 
să învăț mai bine decît. în a- 
nul care a trecut, să mă pre-

gătesc temeinic pentru ca du
pă terminarea școlii să devin 
un meseriaș bun, un om folo 
sitor.

In clasă m-am împrietenit 
cu unul din colegi, Peter Ru
dolf. Mulți elevi din clasa și 
școala noastră au legat prie
tenii. Am dorit să am și eu un 
prieten. Prietenia cu Peter 
Rudolf m-a atras. Am învățat 
împreună, ne-am petrecut tim
pul liber împreună. N-am vă
zut în aceasta nimic dăunător.

Intr-o zi Peter Rudolf a ple
cat la Uricani. De ce, mi-al 
spus-o abia după ce s-a întors. 
Mi-a povestit că joacă în e- 
chipa de fotbal a asociației 
sportive de la mina Uricani. 
L-am invidiat deoarece și eu 
joc fotbal. L-am invidiat însă 
și mai mult cînd a început 
să-mi povestească mai tîrziu 
cit de bine e văzut ca jucă

tor, că primește și bani. Intr-o 
zi m-a chemat șt pe mine cu 
el. Mi-a spus că dacă vom ju-

(Continuare în pagi. 3-a)

— Ești cunoscut pe șantier ca 
un bun organizator și pricepui la 
turnarea betonului ; tinerii te sti
mează și-ți urmează exemplul — 
începu secretarul U.T.M. Tovarășii

I. BALAN

(Continuare în pag. 3-a)

Scriitorul de vagoane Arde
lean Petru din stația C.F.R. 
Petroșani este apreciat pentru 
conștiinciozitatea sa în muncă. 
Iată-1 în fotografie în timp ce 
optează seria și destinația 
unui vagon C J.R.
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У-«и ofari drept Mărțișoare

De meșterii bruieri dt la concursul

universaliO cheie mică, dar

Ca Ai deschidă aburilor dram

Ci daci încălzirea e centrala

Să fie mai constantă, decît pîn-acum.

„Medaliile la întreceri ăștigerf'

ÎNTREPRINDERII DE PANIFICAȚIE „JHJL" t

Muzeul Peleș văzut printre ramurile cu chiciură.

л

Teamă mi-e ei Mărțișorul 
Cu fntirziere o să-l primiți
La „îmîi april", precum vi-i obiceiul, 
In ritmul în care voi... clădiți.

Inelul și cărbunii
Un inel suflat eu aur 
(Cum a fost n-aș putea spune) 
S-a pierdut din intimplare 
Intr-o ladă de cărbune; 
ți tVMindu-se deodată 
lntre-attția tuciurii 
A-aeeput să-și plingă soarta, 
Tinted lacrimi aurii.
Dar văzind că cei din juru-i 
Ne-noercau să-1 liniștească 
Se pomi intr-o cascadă 
De jigniri, să-i umilească. 
*“ Dați-vă mai la o parte... 
Nu v-apropiați de mine 
Eu stat aur veritabil 
teonistat eu pietre fino 
ftlți de unde vin ? -—le lise 
«tiți cine mi-a fost sUlpte* f 
O persoană foarte Un* 
91 cu Ni mai alb* mteă; 
N-am trăit ca voi in beznă, 
Ci-n safeuri șl vitrine 
Fermecată omenirea 
Oehii-și îndrepta spre 
fi Inelul — cu batista 
teeerotad să-și ia neg 
A văsuț e* dintr-o dată 
I s-a dus șl poleiala.
$i de-abia atunci, cărbunii 
t-a» depllns cu-adevărat... 
FHndei nici măcar, sărmanul 
Nu ora aur curat. D. P.

INCALZ1R1LOR CENTRALE 
CARTIERE:

NQ1L1

„Pentru o pîine

CONSTRUCTORILOR DE PE
ȘANTIERE :

MM piiMteitete 
INOVAȚIE interesanta

Măcelarul Munghenast Că
rei care deservește unitatea 
de came din orașul nou Uri- 
cani anunță clientela, că a 
Introdus In metoda sa de de
servire o inovație interesan
tă. Și anume: CARNEA DE 
PORC NIT SE MAI PUNE ÎN 
VÎNZARE LÎNGA BUTUC SI 
PE 01NTAR CI... PE OCHI 
*1 SPRfNCENE. Conducerea 
D.CJb. alimentara este ruga
tă să aprecieze valoarea a- 
«tatel metode și, eventual. 
•*„. stimuleze pe autor.
П CUMPĂRĂ...

...raze de soare, sare și... 
alte mijloace pentru curăța
rea depunerilor de gheață de 
pe scările pasarelei C.F.R. 
Petroșani. Ofertele se pri
mesc de către conducerea 
Stației C.F.R. Petroșani. 
ANUNȚ

Unitatea de coafură a co
operativei „Sprijinul minier" 
din Vulcan caută meșteri 
iscusiți care să găsească un 
procedeu mai avantajos del 
tunat părul clientelor coafa
te. Aparatele de care unita
tea dispune sint defecte.

Candidați] 
Să-și depună 
uul urgent la 
operativei eu

stat solicitați 
proiectele cit 

conducerea co- 
sedlul in Lu-

Prima peșteră electrificată din R. P. R.
Printre neîntrecutele frumuseți 

naturale ale patriei noastre se nu
mără ;i peșterile.

Dintre acestea, Peștera Muierii, 
cu o vechime de peste 40.000 de 
ani, situată în Carpații Meridio
nali, pe partea dreaptă a riului 
Galben, in cadrul defileului de 
la Baia de Fier, constituie unul 
dintre cele mai frumoase monu
mente ale naturii din țara noas
tră.

Galeria superioară a peșterii 
este situată la înălțime față de 
fundul actual al văii Galbenului. 
In sala A te atrag în mod deo
sebit hornurile cu diametru de 
0,5—1 m. prin care vine aer în 
peșteră, coloanele frumos împo
dobite cu scurgeri ulterioare de 
calată și atâtea altele. Aceste for
me pot fi văcuțe, deoarece în sa
la A e instalat un reflector pu
ternic.

Deosebit de interesante sint și 
bazinele rotunde sau alungite de 
pe fundul peșterii. Acestea au 
luat naștere sub influența apelor 
de infiltrație căzute de pe tavan. 
„Cascada împietrită1' din apropie
rea sectorului „Bazinelor" este o 
scurgere de pe pereți asemănătoa
re unei cascade cu suprafața vă- 
lurită.

Frumuseți de neuitat îți oferă 
în continuare sala candelabrelor, 
denumită așa datorită stalactite- 
Іот-drapcrij, asemănătoare unor 
candelabre, meduze, elefanți etc 
de diferite mărimi, prezente pe 
tavan. Pentru a putea fi admirate

aceste frumuseți, a fost instalat 
și aici un reflector puternic.

Sala liliecilor, sau sala „Gua- 
na“, denumită așa pentru cantita
tea mate de cbiropterit (mineral 
folosit ca îngrășămînt) ce se gă
sește în Sala tapetată, galeria infe
rioară cu cimitirul urșilor si per
lele de cavernă întregesc frumu
sețea acestei peșteri și îmbogă
țesc cunoștințele vizitatorilor pri
vind acțiunea subterană a apei în 
regiunile calcaroase.

Muzeul regional Oltenia s-a 0- 
cupat intens de amenajarea aces- 
trri peșteri în scopul popularizării 
ei, printre altele electrificîndu-se 
în întregime etajul superior. Alt
fel, Peștera Muierii este prima 
peșteră electrificată din țara noas
tră.

SFĂTUIM DDACTICE 
întreținerea stofelor de mobili

Pentru curățirea de praf a 
stofelor de mobilă, trebuie e- 
vitată baterea sau frecarea lor 
cu o perle aspră, deoarece ba
terea provoacă Întinderea, iar 
frecarea duce la desprinderea 
de fibre, ambele slăbind țesă
tura. Pentru a evita aceste 
neajunsuri este de dorit folo
sirea unui aspirator de praf 
sau in lipsa acestuia a unei 
perii moi și a unui palmar de 
trestie sau de cauciuc.

Inmagazinarea prafului la 
încheieturile în cuie ale stofei 
de mobilă duce la tensionări 
prea mari, care rup, in preaj
ma cuiului, stofa de mobil*. 
Aceste locuri trebuie deci să 
Ле curățate cit mal des și cu 
mare atenție.

Impr*ștterea insecticidelor să 
■e fac* numai pe porțiunile 
lemnoase, altfel se perlei ițea- 
s& calitatea, coloritul și aspec
tul țesăturii, deoarece insecti
cidul este aspirat in interiorul 
stofei șt o lmbicsește.

Pentru reîmprospătarea colo
ritului stofei de mobil* eBte 
recomandabil din cind in cind 
ștergerea el cu o bucățic* de

' pînaă înmuiată in ap* OU Oțet 
(un pahar de ap* cu o li«-<> 
r& de oțet).

Atunci cind se constată slă
birea țesăturii prin destrămare 
de lire, sau prin rupere, tre
buie chemat din timp un sto- 

,per de stole pentru repararea 
țesăturii și evitarea extinderii 
uzurii, in cazul ruperii unui 
fir, trebuie tăiat cu foarfecă 
și nu tras, pentru a nu к pro
duce golul pe o porțiune mai 
mare intre fire.

ȘTI AȚI CĂ...
• Pe insula KUdin din nor

dul Uniunii Sovietice se afl* 
un ine neobișnuit. El este al
cătuit din cinci straturi de 
ap»; ap* dulce, ap* puțin să
rată, ap* sărat*, ap* de cu
loare roșie și apă saturată cu 
hidrogen sulfurat. C
tor fiecărui strat do 
acest lac trăiesc oale mal fe
lurite vietăți: pești de »P* 
dulce, meduae. crustacee,-pești 
marini pitici, actinii, stei* de 
mare etc. -• -V

VIZI LA PRIETENI
tmh' fi daloaații din Erfurt and* 
urma sd aibă ioc primul med. 
Strîagari cardiala da mM, im- 
brĂțișiri fi *Poi o scurtă vi&i 
prin frumoasa capitală a R.D.G 
De aici direcția Erfurt. unda con. 
ducătorii și jucătorii au fost ca
zați în frumosul botei Erfurt 
Hof. Abie instalată echipa și gaz’

8
8
8
8
8
8

Pornit din Petroțani, trenul se 
strecura atent prin zecile da tu
nete ți peste viaductele ce stau 
înșirate ca niște perle pe defileul 
fitdui. Odată scăpat din strîn- 
soarea munților, o pornește la 
goană, peste cimpia întinsă, de 
parcă ar fi fugărit de iele. Din 
ctod în cind, se mai oprește în 
cîte o stație să se odihnească și
o pornește din nou la drum, іп-аатхпепапоотттаятжятахмом»». 
tr-ип vagon, un grup de băieți 
veseli glumeau intr-mut. Cei din. 
Valea Jiului îi amoșteats. Erau 
jucătorii de fotbal ai echipei Mi
nerul Lupeni. Se cunoștea și cau
za veseliei. E și normal să fii 
vesel cînd ți se acorda cinstea 
și încrederea de a reprezenta fot
balul patriei noastre peste hotare. 
Ajunsă la București, locomotiva 
a pufăit de cîtova ori a obosea
lă. Sportivii erau însă proaspeți 
ca p dimineață însorită. Așa au 
urcat în avion pe aerodromul. 
Băneasa. In duduit de motoare, 
avionul și-a luat zborul. Nu du
pă prea multă vreme, pasărea de 
oțel a trecut hotarele dintre pa
tria noastră și țara prietenă, Re
publica Populară Ungară. Escală 
pe aerodromul frumoasei capitale 
a Ungariei, apoi în Praga de Aur 
și de acolo direcția Berlin, capi
tala Republicii Democrate Ger
mane.

Gazdele, conducători ai echipei 
Aufbau Magdeburg Iși așteptau 
cu nerăbdare oaspeții. Erau Pre-

NOTE DE DRUM

dele anunță o miei modificare in 
program. In loc de 18 februarie, 
inttlniraa vă avea loc pe data de 
17. Asta n-a stricat însă buna 
dispoziție a jucătorilor. Echipa а 
jucat ca la carte dispurtind. cn 
2—1 de Turbine Erfurt.

Ziua de 19 februarie a fost fo 
losită în bună parte pentru vizi’ 
tarea importantului centru cultu
ral, orașul Waimar. Marii titani ai 
litertaurii universale Gboete și 
ScbiUer sini aici la ei acasă. Echi
pa. în frunte cu delegații, a vi
zitat casa lui Gboete, muzeul un
de se află manuscrise de ala lut 
List.

Admirația față de cultură a fost 
înlocuită de sentimentul de ură 
și tristețe cind s-a vizitat fostul 
lagăr de la Buchenvald. Aici în 
perioada 1938—7945 au fost uciși 
de fasciști 250.000 de oameni w

ninotmți. Aid a ІМ s> bnțuit t» ; 
împușcat marele luptător d datei j 
muncitoare Ernst ТМИтвяп. Pe 1 
mormiruul lui se duc în fiece <! 
zi cununi și buchete de flori in j 
semn de dragoste și recunoștință .< 
fefd de cel ce și-a jertfit viața i 
pentru casta clasei muncitoare > 
germane.

Din Erfurt, umd din centrale / 
industriale ale R.D.G., echipe o ; 
plecat la Dresda. Deși a dominat. ; 
Minerul a pierdut cu 1—Q în /ste ; 
echipei Einheil. De aid direcția j 
Magdeburg. După un joc disputat, 
macini s-a terminat U egalitate ; 
1-1. *

Tiarele locale au avut numai * 
cuvinte de laudă la adresa eebi' . 
pei Minerul. Presa din Erfurt a 
publicat fotografia lui Stamiu. a I 
elogiat jocul tehnic și sobru al lui ' 
Szbke și Comen. In ceea ce pri
vește pe Cucu, presa spunea: 
..Сися a fost peste tot".

Turneul in R.D.G. s a termi
nat. E primul turneu peste hotare j 
al echipei de fotbal в minerilor < 
din Lttpem. Rezultatele lntiln>fil‘» 
sint mulțumitoare. Lupenemi eu 
așteptat cu nerăbdare întoarcerea 
echipei. Cind a sosit, a fost aș
teptați cu fanfara. Strîngerile de ' 
mină și îmbrățișările nu mai can* ’ 
teneau. E doar echipa pe care 3 = 
iubesc și o încurajează тШе da 
mineri din Luperti.

L C,
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ImbuRâtătirea calității cârbuMtai, 
In central atenției!

La chemarea minerilor de la

noi angajamente de întreoere în 
lumina Directivelor C.C. al P.M.R. 
Printre obiectivele principale, la 
loc de frunte se tirueaaâ imbu- 
oâtAțirea cofirinuA a calității car- 
bundui extras.

In ridicarea nivelului calitativ 
al producției, minerii Văii Jiului 
au acumulat o bogată experiență. 
Bite jtiut faptul ca în a doua ju
mătate a auulUi trecut, în urma 
extinderii inițiativei „Nici un va- 
gonet de cărbune rebutat pentru 
list" indicele calitativ al Cărbune
lui extras pe bazin i^a îmbunătă
țit. Multe brigăzi de mineri și 
colective de sectoare obțin și acum 
rezultate demne de laudă prin a- 
piicarte inițiativei. Bunăoară, se 
pot ffiîndri cu calitatea cărbunelui 
extras brigăzile conduse de Bîr- 
luț Clement, Petric Simion, So- 
lovan Ioan de la Lonea, Schneider 
Frânase, Seratei Ioan de la Ani- 
М»ма, Moraru Niwlae, Biro E- 
meriu de la Vulcan, frontaliștii 
sectorului III Lupeni, minerii din 
sectoarele II Lonea, П Uricani și 
din alte' sectoare care au redus 
la. minimum sau au lichidat com
plet rebuturile pentru șist vizibil.

Dar. după cum cu un ghiocel 
nu se face primăvară, cu aceste 
rezultate nu se poate afirma dl 
s-au depus strădanii la nivelul 

- polibib'tăților pentru a trimite la 
" a numai cărbune, șistul năml- 
^•pOd in abataje. Așa după cum 

■:■■. arată situația primelor două luni 
•ale anului curent, sînt încă des

tule brigăzi și colective de sec- 
,№Kte care, к pare, au uitat de 

. calitatea cărbunelui. Așa stau lu- 
: crurile la sectoarele IV și V Lo

ots, ia mina Fertila, în «cțțparelc 
I, II și IV de la Aninoasa, la 
sectorul I Uricani și bi alte sec
toare. Cum justifică oare condu* 
веем miaei Aninoasa (fruntașă 
odinioară în lupta pentru calita- 

,tt I) faptul că In ianuarie și fe
bruarie procentul de cenușă mediu 

1 ia cărbune a fost ai 3 la sută njai 
taarc deeft cel prevăzut ? Sau, 
cum motivează conducerile minelor 
Uricani, Petrila, Lonea, faptul că 

■ îa cărbunele extras pînă acum, 
laborator indioă un 
cenuși mai mare cu 
sută ?

exploatările causa pri-
mocdielă a , depășirii procentului 
adiMfe de cenușă o constituie nca-

h fi folositor, înseamnă a fl un
(Urmare din pag. l-a)

Ml in" eebipa de fotbal din tr-
- ricanl vom primi servici, vom 
’ avea bani, vom avea de toate.

И va faee in așa fel inch sâ 
tio dat afară din școală și a- 

r tunel o să plec șl eu cu el. Pt 
у nă la urmă m-am lăsat con- 
* vino și am plecat împreună. 
: Peter m-a recomandat ea ju

cător cerind să mi se aranjeze 
ț șl mie un serviciu. Lucrurile 

păreau a fi resolvate. Am frec- 
f rentat ou regularitate antre

namentele llpetad de la școa-
- lă. Insă Peter trebuia să-șl 

convingă și tatăl pentru a că
dea de acord cu plecarea lui 
de la școală. I-a promis că se 
va ealifica la Uricani, că va 
urma liceul seral. Tatăl prie
tenului meu însă nu s-a lăsat

. convins așa de ușor, nici de 
. Rudolf, nici de anumiți oameni 

de la asociația sportivă din 
. Uricani. Bl ne-a spus că toate 

promisiunile celor de la aso
ciație slnt vorbe goale. Noi să 
ne vedem de școală, să învă- 

. țăm, să ne pregătim pentru a 
deveni oameni calificați, bine 
pregătiți in meseria pe care 
ne-am ales-o.

Eu i-am mulțumit tovarășu
lui Peter pentru sfatul Iui pă
rintesc și m-am hotărît vă fae 

. așa cum ne-a sfătuit el. Am 
recunoscut că am greșit. Vreau 

legerea sistematică, perseverentă 
a șistului în abataje, preocuparea 
insuficientă pentru extinderea ini
țiativei „Nici țin vagonet rebu
tat pentru șist vizibil". Intr-ade
văr ia cărbunele blocuri se obser
vă o creștere nepermisă a procen
tului de cenușă în producția tu 
tutor exploatărilor, Punînd în cen
trul preocupărilor creșterea canti
tativă a producției colectivele ex
ploatărilor Văii Jiului au neglijat 
calitatea cărbunelui (deși se știe 
că neîndeplinirea indicilor calita
tivi atrage penalizări cantitative !). 
Așa de exemplu, la Lonea, în 4 
zile de muncă din ultima decadă 
a lui februarie, probele de cenușă 
au indicat la cărbunele blocuri ur
mătoarele procente : 57,6 ; 36,1 ; 
35.9 ; 43,2 la sută față de norma 
admisă de 34,5 1» sută. Incons
tanța aceasta dovedește că alege
rea șistului la Lonea nu se face 
in mod organizat. Situații asemă
nătoare se observă și la celelalte 
exploatări..

Nealegerea sistuhii în abataje 
se datore» te unor cauze organiza
torice. In anul trecut, cînd iniția
tiva pentru alegerea șistului din 
cărbune se bucura de mai multă 
atenție, calitatea cărbunelui se îm
bunătățise mult. Acum, putem a- 
firma pe drept, această valoroasă 
inițiativă trăiește doar în brigă
zile conduse de oameni care-și dau 
seama de importanța ei și în mică 
măsură prin grija sindicatelor, fapt 
de altfel scos în evidență și cu 
ocazia unor adunări de dare de- 
seamă și alegeri sindicale.

După două luni din acest aa 
se poate spune că minerii, deși au 
obținut succese de semnă în creș
terea cantitativă a producției, în 
sporirea productivității muncii, au 
muncit insuficient pe linia îmbu
nătățirii calitative a cărbunelui ex
tras. Condițiile actuale de exploa
tare permit să se dea cărbune 
mult și fără șist în el. Conduceri
lor tehnico-administrative de k 
exploatări le revine sarcina să a- 
plice întocmai măsurile pe linia 
calității producției stabilite în 
planul de măsuri iar sarcina de 
extindere a inițiativei pentru ale
gerea șistului vizibil din cărbune 
trebuie privită de organele sindi
catelor cu cea mai mare răspun
dere. Putem și trebuie să dăm căr
bune mult dac și de mai bună 
caitemel

ing. GH. DUMITRESCU

să invăț, să ajung un elev frun- 
t să mi comport astfel In 
cit să cîștig încrederea și a- 
precierea colectivului întregii 
noastre școli.

Țin să spun doar atît că Pe 
ter Rudolf continuă să absen
teze de la școală, să hoinăreas
că. Cred Că ar fi bine să nu 
mal fie primit în echipa de 
fotbal de Ia Uricani și să fie 
ajutat să pornească pe un 
drum bun, pe drumul școlii și 
al Învățăturii".

La scrisoarea elevului Mi
necan Zahar la am vrea să fa
cem doar o mică completare. 
Tinerii despre care e vorba 
sînt fii de muncitori. Părinții 
lor așteaptă cu toată speran
ța ca ei să devină oameni ca
lificați, culți, societatea aș
teaptă ca după terminarea 
școlii, fiecare să aducă un a- 
port, pe măsura puterii sale, 
la construirea vieții noi pe ca
re o făurește poporul nostru. 
Cum au răspuns însă acești 
elevi grijii cu oare sint încon
jurați î Cea mai grăitoare o- 
giindă a muncii lor sînt notele 
la învățătură. Cei doi elevi 
au următoarele medii pe pri
mul trimestru al anului: Mi
necan — 3 medii de 3, două 
de 4, două de 5 și două note 
de 6, iar Peter trei medii de 3, 
cinci de 4 șl una de 6. Iată 
rezultatul hoinărerilor lor, re-

NOTA

II [IB VI №11 ѴШ?...
Ce-i cînd va veni vara î Ni

mic mai plăcut fi mai frumos ca 
acest anotimp. Soare din belșug, 
timp de ÎHtintare și bineînțeles..., 
căldură. Dar și zilele de caniculă 
pot fi făcute plăcute. Mijloace 
pentru aceasta sînț cita vrei, bu
năoară, citeva minute de înviora
re în apa răcoroasă a unui ștrand, 
un pahar, două cu bere de la 
ghiafă... Deci nimeni пи-și face 
griji cu venirea verii. Și totuși 
f-ar putea ca venirea verii să a- 
ducă unora griji și neplăceri, mai 
precis tovarășilor din conducerea 
T.A.P.L. Petroșani. De ce toc
mai lor î Pentru că, după cum ne 
amintim din anii trecuți T.A.P.L. 
desface vara bere în restaurante 
fi mai cu seamă în grădini de va
ră. Daci și în grădina de vară 
..Minerul" din centrul Petroșaniu- 
lui.

Cine a consumat vara trecută 
bere în această grădină își amin
tește cu plăcere de clipele petre- , 
cute ÎHtr-o după-amiază căldu
roasă la măsuțele metalice vopsite 
în verde. Aceste măsuțe precum 
fi scaunele zac acum de peste o 
lună date peste grămadă, împrăș
tiate prin grădină și acoperite cu 
zăpadă. Văzîndu-le supuse degra
dării, fără să vrei îți pui între
barea : ce se va alege de ele pînă 
la vară, cum vor arăta ele atunci, 
cînd vor trebui puse la dispoziția 
Consumatorilor din grădina de va
ră ? Este de datoria conducerii 
T.AJP.L. Petroșani să-și pună și 
ea această întrebare și să ia grab
nic măsuri pentru ca zecile de 
mese și scaune să fie puse, în- 
sfîrșit, la scuteală.

I. BRADEANU

Economii la prețul 
de cost

Obținerea de cit mai mari e- 
conomii la prețul de cost consti
tuie una dintre preocupările de 
seamă ale exploatărilor miniere și 
ale celorlalte unități aparținînd 
C.C.V.J. In primă lună din șuiul 
Curent, pe întregul Combinat car
bonifer al Văii Jiului s-au realizat 
economii suplimentare în valoare 
de 936.000 lei. Fruntași sînt mun
citorii și tehnicienii de la Uzina 
electrică Vulcan. Prin îmbuaătă 
țitea procesului tehnologic, redu
cerea consumurilor specifice de 
combustibil etc., ei au obținut e- 
conomii peste plan în sumă de 
157.000 lei. De asemenea, colec
tivele preparațiilor din Lupeni s< 
Petrila au realizat economii la 
prețul de cost în valoare de 97.000 
lei și, respectiv, 53.000 lei.

om adevărat I
zultatul celor 30—40 de absen
țe nemotivate din primul tri
mestru.

Faptul că Minecan Zaharia 
și-a recunoscut greșeala eete 
Îmbucurător. Scrisoarea lui 
prin care a făgăduit conduce 
rli școlii că ве va îndrepta este 
semnificativă pentru atitudi
nea unui tînăr cinstit. Nu a- 
vem nici un motiv să nu dăm 
crezare spuselor lui. Dar oare 
aceasta este de ajuns ? Cei 
doi elevi au dat dovadă de 
chiul, încercau să se sustragă 
de la obligațiile lor, să găseas 
că o cale spre o viață ușoară 
Peter Rudolf nu găsește nici 
o satisfacție în învățătură, în 
strădania sutelor de colegi ai 
lui de a cunoaște mai mult, de 
a. se perfecționa ca muncitor 
cu o înaltă calificare. El vrea 
să aibă bani mulți fără să 
muncească, fără să învețe. Oare 
perspectiva că vei ajunge un 
om necalificat și nefolositor nu 
te mustră Rudolf ? Oare nu 
ți-a spus nimeni că un ade 
vărat sportiv trebuie să в in 
primul rînd un muncitor des
toinic. un om Întreg ?

In ce-1 privește pe Minecan 
Zaharia el e mulțumit că și-a 
recunoscut și remediat gre
șeala. Dar cum s-a străduit el 
să-1 readucă pe drumul cel 
bun și pfe prietenul lui ? Ade

CONCURS
In cinstea cehii de-al ѴПІ- 

lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților, care va 
avea loc la Helsinki, Ministe
rul învățămîntului și Culturii 
in colaborare cu Comitetul 
Central ai U.T.M., organizează 
un concurs pentru tinerii so
liști vocali, instrumentali și de 
balet.

La concura pot participa 
toți tinerii interpret! care au 
împlinit virata de 16 ani la 1 
ianuarie 1962 și nu var depăși

OBIECTIVUL nr. 1
(Urmare din pag. l-a)

gadă au turnat peste plan 14 m.c. 
betrmite, au depășit cu 1,1 m.c. 
randamentul cerut pe cap de om 

Filaret. Și brigada din care fac și au îmbunătățit calitatea betonu-

virata de 32 ani ia 31 decem
brie 1962.

înscrierea candidaților se va 
faoe piuă lă 20 mările 1962, 
la secțiunile de învățămint șl 
cultură trte staturilor populare 
regionale unde domiciliază! 
(pentru cei ata București, lai 
Sfatul Popular ai Capitalei), 
unde se pot cere și alte infor
mații in legătură ou regula
mentul de desfășurare a con
cursului.

0

(Agerpree)

și Petrila avînd ca obiective .- 
realizarea planului lunar de tur
nare a bolțarilor. creșterea randa
mentelor, îmbunătățirea calității 
betanitelor etc. La chemare au 
răspuns cu angajamente mobiliza
toare toate brigăzile de pe șantie
rul Petroșani pe care le , conduc 
Tudor Ioan, Țacea Dumitru, Po- 
chnlițteanu Titu și Boureanu Ni- 
colae. De asemenea echipele de 
transport ala utemiștilor Drăgușin 
loan și Dorobanțu Constantin,

Au urmat zile de avintată între
cere pe șantier. Fiecare brigadă 
de turnare se străduia ca, prin fo
losirea chibzuită a fiecărui minut 
și a utilajelor de transport, do
zaj și amestec să „stoarcă'* 1 de pe 
masa vibrantă cit mai mulți metri 
cubi de bolțari turnați. In fruntea 
tuturor se aflau cei al căror elan 
tineresc era neîntrecut — tinerii 
din brigada nou înființată.

din conducerea șantierului au un 
proiect cu tine, ungurene și con
sider că nu s-ом orientat rău.

— Ce proiect, tovarășe Mitra- 
cbe ?

Răspunsul i l-a dat șeful șantie
rului. ta cuprins prietenește ume
rii lăți ai lui Ungureanu tpurtîn- 
duri:

— Ai fost zilele trecute la a- 
dunsre l

Da, cînd s-au luat angaja
mentele.

— Ei, acum a venit sorocul să 
punem dte puțin în aplicare din 
ce am botărlt. Conducerea șantie
rului, împreună cu organizația 
U.T.M.. au puș pe hîrtie compo
nența noii brigăzi de turnare ce 
ia ființă pe șantier. Am socotit 
că ești cel mai potrivit sării în
credințăm conducerea acestei bri
găzi de tineret. Nu ne îndoim că 
ne vei ajuta să realizăm obiec
tivul nr. 1 din planul de măsuri 
organizatorice.

Înainte de a da răspunsul, tî- 
nirul Ungureanu, calculat cum îi 
este firea, a stat mai îniîi concen
trat asupra unui girul. Apoi fața
i s-a luminat exprimînd hotirî- 
rea, care-i vibra și in glas:

— De acord. Primesc si con
duc brigada și vă promit că nu 
mă voi face de rușine...

Іп ziua următoare. între nume
le brigăzilor de turnare fitura unul 
nou: cel al brigăzi de tineret 
conduși de utemistul Ungureanu 

parte tineri ca Mitrache Gheorghe, 
Frunză Gheorghe, Pîrvu Ștefan, 
M&rmăreanu Ioan și alții s-a do
vedit activă din primele zile. 
Membrii brigăzii au pornit mui
at cu entuziasm deosebit, litn- 
sînd o chemare la întrecere titre 
toate brigăzile de turnare a bol
țarilor de pe șantierele Petroșani

văratul prieten își ajută în
totdeauna tovarășul său, se 
străduiește să-l; facă mai bun, 
mal perseverent ți cinstit. Oare 
ce ai făcut in acest sens pen
tru prietenul tău Zaharia ?

Dar, se naște încă o între
bare. Ce au făcut pentru a ■ 
cești doi elevi, pentru a-i a- 
juta să-șl remedieze greșelile 
si să revină pe drumul cel bun 
iitemiștii, colegii lor din cla
să și școală unde Învață îm
preună ? Și ce fac ei in pre
zent pentru a-1 determina pe 
Peter Rudolf să nu mai hoi
nărească, ci, să Învețe, să de
vină un om folositor?

$i, cu acest prilej, ne adre- 
aăm șl tovarășilor Brici Ioan 
șl Teofan Pa vel de la asocia
ția sportivă „Retezatul" Uri
cani. Cu ce drept ișl permit ei 
să sustragă de la școală, de 
la obligațiile lor de a învăța, 
de a deveni muncitori califi
cați pe acești elevi, cu ce 
drept Ișl permit ei ca, de dra • 
gui completării unei echipe 
de fotbal, $K abată de pe dru 
mul cel bun acești tineri care 
attt tn Interesul lor. al părin
ților lor cit șl în interesul ge
neral Sint datori să se perfec
ționeze, să devină oameni fo
lositori ? Iată întrebări asupra 
cărora tovarășii de la asocia- 
cia sportivă din Uricani sint 
datori să răspundă,

Este timpul ca organizația

O dală cu ziua de 28 februa
rie, brigada utemistului Ungurea
nu Filaret d încheiat prima sa 
tună de munci. De fapt ntt chiar 
o luni întreagă. Citeva zile lip
sesc : cele de la începutul lunii 
cînd a luat ființă brigada. Dar și 
ași, Cele mai frumoase rezultate 
le-a obținut „те&па“ colectivu
lui. brigada de tineret a cărei 
hărnicie nu a putut fi egalată pe 
șantierul Petroșani. In luna fe
bruarie tinerii muncitori din bri

lui turnat în forme, fapte tare 
le-au adus cel mat mare punc
tai în întrecerea pentru cîștiȘarea 
drapelului de brigada de turnare 
fruntași. Obiectivul nr. 1 din pla
nul de măsuri organizatorice' și-a 
atins Jinta. Brigada de tineret a 
dat un nou impuls muncii pe șan
tierul de prefabricate Petroșani.

U.T.M. de la Școala profesio
nală din Lupeni, utemiștii ca- 
re-i înconjoară să simtă răs
punderea pentru soarta celor 
doi elevi, să-1 ajute pentru a 
fi hz înălțimea misiunii lor de 
utemiști. de elevi, de viitori 
muncitori, să nutrească res
pectul cuvenit pentru învăță
tură, pentru meseria pe care 
și-au ales-o să pășească cu 
fruntea sus, cu demnitate, pe 
minunata cale a vieții noas
tre noi

I. DUBEK
NGTA RKDACT1EI. Scri

soare* elevului Mînecan Za
haria arată că, alături do 
majoritatea covîrșitoare a e- 
leviler, în școlile noastre mal 
există tineri în a căror con
știință mai dăinuie încă ră
mășițe ale moralei vremuri
lor trecute, apucături înve
chite. De aceea chemăm or
ganizațiile U.T.M., utemiștii 
și elevii școlilor din Vale* 
Aiului să-și spună părerea a- 
supra atitudinii lui Mîneean 
Zaharia și Peter Rudolf și 
asupra altor manifestări dău
nătoare ale unor elevi din 
clasele șl școlile unde Înva
ță. Chemăm elevii să trimită 
scrisori prin care să-și spună 
cuvintul în legătură cu ase
menea comportări, să le com
bată cu vehemență, să ajute 
astfel pe cei în cauză Л * 
îndrepte.
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Cu ajutorul U.R.S.S,

lucrători 
ajutorul 
din Cu- 
un copil

Cuba 
poliomielita

HAV AN A 2 (Agerpres). — 
TASS transmite #

Guvernul revoluționar al Cu
bei a luat hotărirea să lichide
ze poliomielita în țară și a și 
luat unele măsuri în această 
direcție.

In decurs de două zile 26 și 
27 februarie — peste 1.142.000 
de copii de vîrstă preșcolară 
au luat tablete Sabin — un 
medicament eficace împotriva 
poliomielitei. Mii de 
medico-sanitari, cu 
organizațiilor obștești 
ba, urmăresc ca nici 
euban de vîrstă preșcolară să 
nu rămînă neîncadrat în a- 
eeastă măsură profilactică. 
Săptămîna viitoare medica
mentul împotriva poliomielitei 
va fi administrat tuturor șco
larilor cubanî.

Nici o țară a emisferei oc
cidentale, inclusiv statele U- 
nite, nu a trecut la o ofensivă 
atît de largă pentru ocrotirea 
Sănătății copiilor. Guvernul 
revoluționar al Cubei a reușit 
să desfășoare o luptă eficien
tă împotriva acestei boli cum
plite.

Șase milioane de tablete Sa
bin au fost puse la dispozi
ția Cubei de Uniunea Sovie
tică.

NEW YORK. La 1 martie 
V. A. Zorin, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
a trimis lui U Thant, secretar 
general provizoriu al O.N.U., 
mesajul adresat la 21 februa
rie a, c. de N. S. Hrușciov lui 
J. Kennedy, în legătură cu 
desfășurarea lucrărilor Comite
tului celor 18 state pentru 
zarmard.

Acest mesaj a fost dat 
blicității la New York ca 
cument oficial al O.N.U.

de-

pu- 
do-

JANEIRO. Intr-o 
rostită in statul Go- 
Goulart, președintele 
a declarat: Vom 

cînd

RIO DE 
cuvîntare 
yaz, Joao 
Braziliei, 
lupta cu hotărîre ptnă 
vom obține independența eco
nomică. De bogățiile țării tre
buie să se bucure Întregul po
por brazilian și nu numai o 
minoritate privilegiată.

NEW. YORK. Secretarul ge
neral provizoriu al O.N.U., U; 
Thant, a anunțat la 1 martid 
numirea lui C. Narasimhan 
(India) ca secretar generat 
adjunct pentru problemele A- 
dunării Generale a O.N.U.

WASHINGTON. Comisia pen
tru energia atomică a S.U.A. a 
anunțat că la 1 martie pe po- 

©=

din localitate, 
poliției lui Betan- 
tras focuri de armă 
manifestanților. Stu-

Betancourt primit cu ostilitate 
în orașul Merida

BOGOTA 2 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina rela

tează că, aflîndu-se într-o vi
zită în orașul venezuellan Me
rida, președintele Venezueleî 
Romulo Betancourt a fost în- 
tlmpinat cu ostilitate de către 
studenții

Agenții 
court au 
împotriva 
denții au interceptat un au
tomobil al poliției, căruia i-au 
dat foc.

Ulterior, studenții au orga
nizat un marș pînăla „Uni
versitatea Anzilor", în semn 
de protest împotriva represiu
nilor.

<1
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— Mesajul Mișcării italiene pent* u pace adresat mărilor puteri -
ROMA 2 (Agerpres).
In legătură cu apropiata 

conferință de la Geneva a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, Mișcarea italiană 
pentru pace a trimis un mesaj 
șefilor guvernelor Angliei și 
U.R.S.S., președinților S.U.A. și 
Franței. Partizanii păcii din 
Italia cheamă conducătorii 
marilor puteri să contribuie la 
succesul lucrărilor Comitetului 
celor 18.

Ei își exprimă speranța că 
în legătură cu apropiatele tra
tative guvernele acestor pu
teri „își vor asuma obligații 
serioase în domeniul dezarmă
rii atomice și generale, ajutînd 
astfel omenirii să pășească

=O=-

Chemarea comitetului 
argentinian pentru apărarea 

păcii
BUENOS AIRES 2 (Ager

pres). — TASS transmite :
Comitetul argentinian pen

tru apărarea păcii a hotărît 
să adreseze tuturor partizani
lor păcii chemarea „de a des
fășura o largă campanie în ve
derea pregătirii Congresului 
mondial pentru dezarmare 
generală și pace, care urmea
ză să aibă Ioc în luna iulie 
la Moscova".

ligonul exj tiu ital din Ne
vada a avut ioc d explozie sub
terană a unei bombe 
engleze.

nucleare

america- 
că hotă-

NEW YORK. Presa 
nă a făcut cunoșCut 
rirea Curții Supreme a S.U.A. 
care interzice segregația ra
sială în școlile americane este 
încălcată de însuși guvernul 
Kennedy, care continuă să a- 
corde subvenții 
accesul copiilor 
terzls.

școlilor unde 
negri este in-

La 1 martieNEW YORK, 
salariații principalelor socie
tăți de transporturi urbane din 
New York, „Fifth Avenue 
Coach Lines" și „Surface Tran
sit Inc.", au declarat grevă în 
semn de protest împotriva lio- 
tărîrii patronilor de a conce
dia o parte a personalului.

Perspectiva păcii în Algeria 
și atitudinea ultracolonialiștilor

— COMENTARIILE
PARIS 2 (Agerpres).
Evenimentele din Algeria și 

perspectiva încheierii într-un 
viitor apropiat a păcii în a- 
ceastă țară sînt comentate cu 
interes de presa din diferite 
țări.

„Fără îndoială, scrie cores
pondentul din Paris al ziaru
lui „Pravda", G. Ratiani, că 
dacă în Algeria va fi instau
rată pacea cea mult așteptată, 
acest eveniment important va 
fi salutat cu căldură de toate 
popoarele care au sprijinit 
lupta' justă a poporului alge- 
rîan. Deocamdată însă, în Al
geria mai curge sînge și este 
pripit să dai dorințele drept

J--. — tu___ 1__4 •_ . “

lurile diferitelor г 
democratice din Franța 
arată că trebuie ascuțită 
lența împotriva oricăror 
me de sabotare a ceea 
fost obținut pe calea 
pace, corespondentul sublinia
ză că aceste apeluri sînt pe

.realitate". Reproducînd ape- 
diferitelor organizații 

care 
vigi- 
for- 

ce a 
spre

Intr-o eră nouă, binefăcătoa
re, de pace“.

In acest mesaj semnat de 
Velio Spano, secretarul gene
ral al Mișcării italiene pentru 
pace, se spune printre altele: 

„Nici un om cu rațiune hu 
ar putea înțelege pe acela ca
re refuză să-și asume obliga
ții serioase în domeniul dezar
mării, atunci cînd este clar că 
dezarmarea a devenit o nece
sitate imperioasă și că noua 
conferință în cadrul Comite
tului celor 18 state care își va 
Începe lucrările la Geneva la 
14 martie, nu trebuie să adop
te hotărîri pur tehnice, ci, 
dimpotrivă i se cere să-și a- 
sume obligații de răspundere 
și să adopte hotărîri politice...

Toți vorbesc 
Ința spre pace, 
așteaptă și cer 
binevoitoare să 
acte politice de 
tuturor statelor*'.

despre năzu- 
dar popoarele 
ca declarațiile 
fie urmate de 
răspundere ale

=©■

O. N. U.

In „Comitetul celor 17“
NEW YORK 2 (Agerpres).

La 1 martie, Comitetul spe
cial pentru examinarea pro
blemei aplicării Declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale („Comitetul celor 17") 
a primit din partea reprezen
tantului Etiopiei Tesfaye Ge- 
bre-Egzy o „listă a priorități
lor" pe baza căreia să se des
fășoare lucrările sale. Lista 
prevede ca Comitetul să acor
de prioritate situației din 
Rhodesia de Nord/ Rhodesia 
de Sud și Nyassăland. „Este 
de neconceput — a declarat 
reprezentantul Etiopiei — că 
o regiune locuită de opt mili
oane de africani să fie condu
să de 200.000 de colonialiști".

Delegatul Etiopiei a insis
tat, de asemenea, ca în prima 
ordine de urgență Comitetul! 
să analizeze situația din Mo- 
zambic (colonie a Portuga
liei), unde, după cum a arătat 
el, „condițiile sînt Ia fel de 
proaste ca și în Angola", pre
cum și situația din Zanzibar, 
Kenya, Basutoland, Bechuana- 
land și Swaziland. EI 'a cerut 
să se examineze de asemenea’ 
situația din Angola, Africa de 
sud-vest și Ruanda Urundi.

Reprezentantul Uniunii so
vietice, P. D. Morozov a decla
rat că sprijină aceste cereri.

PRESEI DIN DIFERITE

deplin justificate de acțiunii® 
autorităților franceze. Acestea, 
deși promit că vor încheia în 
curînd un acord cu privire la 
„Algeria algerienilor" îi îm
pușcă pe cei care proclamă a- 
ceastă lozincă, bombardează 
teritoriul Tunisiei și îngăduie 
ca în Franța O.A.S.-U1 să-și 
continue crimele împotriva or
ganizațiilor democratice, pre- 
gătindu-se, așa cum rezultă 
din manifestele pe care le di
fuzează pentru „marea lovi
tură".

Ziarul tunisian „Al Amal" a- 
vertizează și el într-un edito
rial că „dușmanii păcii vor 
face tot ce le stă în putință 
pentru a încerca să demon
streze imposibilitatea încheie
rii păcii în Algeria". Referin- 
du-se la acești dușmani ai pă
cii — care sînt cercurile colo
nialiste din Franța și unealta 
lor O.A.S. — ziarul egiptean 
„Al Gumhuria" arată că „în 
cazul în care guvernul francez

RANGOON 2 (Agerpres).
La 2 martie, ora 8,45 (ora 

locală), comandantul suprem 
al armatei birmaneze, genera
lul Ne Win, a anunțat la pos 
turile de radio că armata a 
preluat puterea în țară, prin- 
tr-o lovitură de stat militară 
care a avut loc în noaptea pre
cedentă.

După cum anunță cores 
pondentul agenției United 
Press International, premierul 
U Nu și membrii guvernului 
său au fost prestați de către 
armată. Pe străzile Rangoon- 
ului patrulează tancuri și ma
șini blindate. Corespondentul 
agenției Reuter anunță că u- 
nltăți de tancuri și artilerie 
au sosit la Rangoon venind 
de la bazele lor din apropie
rea orașului. Aeroportul din 
eapitala Birmaniei a fost în
chis pentru orice trafic. Tot
odată în țară a fost instituită 
cenzura.

Armata a preluat controlul 
asupra oficiului telegrafic și a 
tribunalelor. Clădirea parla
mentului — anunță corespon-

Guvernul englez caută pretexte pentru amînarta^ 
acordării independentei Kenyei

conferință — ca divergente 
dintre cele două partide sa nu 
fie soluționate curînd, astfel 
incit să aibă un pretext pen
tru amînarea acordării inde
pendenței Kenyei.

LONDRA 2 (Agerpres).
De trei săptămîni continuă 

la Londra lucrările conferinței 
consacrată viitoarei structuri 
constituționale a Kenyei. Re
fuzul continuu al guvernului 
englez de a începe o exami
nare constructivă a propune
rilor prezentate de delegațiile 
africane cu privire la modific 
cările constituționale în a- 
oeastă colonie britanică , au 
făcut ca în momentul de față 
lucrările conferinței să se afle 
In impas.

Principala piedică în calea 
succesului conferinței o con
stituie atitudinea ministrului 
britanic al Coloniilor, Reginald 
Maudling, care opune planului 
creării unui guvern centrali - 
zat unic, propus de Partidul 
Kanu (condus de Jomo Ke
nyatta și Tom Mboya), pro 
iectul structurii federale a 
Kenyei, prezentat de Partidul 
Kadu. Această variantă pro
pusă de partidul Kadu este pe 
placul colonialiștilor englezi 
care pot exploata cu mai mul
tă ușurință bogățiile unei țări 
divizate. Totodată, guvernul 
englez este direct interesat — 
și acționează în acest sens la

ȚĂRI —

nu va pune cu hotărîre capăt 
acțiunilor teroriștilor, validi
tatea Oricărui acord riscă să 
rămînă sub semnul întrebării".

Ziarele americane sînt ne
voite să țină seama de starea 
de spirit a cercurilor largi ale 
opiniei publice și salută și ele 
perspectivele păcii din Algeria. 
Astfel ziarul „New York He
rald Tribune", deși caută să-și 
convingă1 cititorii că „o soluție 
rapidă și clară este greu de 
prevăzut în Algeria", este ne
voit totuși să recunoască că 
forțele care se opun păcii pierd 
tot mai mult teren. „încercă
rile extremiștilor francezi de a 
acapara puterea în Algeria —• 
scrie ziarul — au eșuat. Deși 
acțiunile lor au fost destul de 
sîngeroase, trebuie să recu
noaștem că au fost ineficace, 
incapabile să stăvilească pro
gresul spre pace". „New York 
Times" ajunge și el la conclu
zia că O.A.S. nu poate întoar
ce roata istoriei, nu poate să 
creeze, ci numai să distrugă".

dentul agenției United Press 
International — este înconju
rată de un cordon de trupe îai* 
deputății sînt opriți să intre.

Potrivit relatărilor corespon
dentului agenției France Press®, 
preluarea puterii de către ar
mată a avut loc fără lupte, iar 
populația a luat cunoștință 
de această lovitură de stat 
abia la ora 8,45 cînd a fast di
fuzată declarația generalului 
Ne Win.

Generalul Ne Win a decla
rat că 
a fost 
tuației 
să se
fost constituit un „consiliu re
voluționar". După cum anun
ță agenția Reuter, Consiliul 
revoluționar a dat publicității 
în după-amiaza zilei de 2 mar
tie lista membrilor noului gu
vern, din care fac parte, cu o 
singură excepție, numai mili
tari.

Generalul Ne Win deține 
portofoliile Apărării, Finanțe
lor și Justiției.

©-------------------

această lovitură de stat 
efectuată datorită „si* 
din țară care continuă 
înrăutățească" și că X

PB06RAM № RADIO
4 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Școală 
și viața, 8,50 Ghid muzical 
(16), 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 10,30 Muzică u- 
șoară de compozitori sovietici.
11.30 Vorbește Moscova 1 12,30 
Ințerpreți de muzică ușoară. 
13,10 De toate pentru toți, 
14,05 Muzică ușoară, 14,35 
Programe muzicale alcătuite 
de ascultători, 16,10 Concert 
de estradă, 16,45 Pagini din o- 
pera lui Ion Creangă, i8,10 
Muzică ușoară, 18,45 O nouă 
interpretă de muzică populară 
romînească la microfon : icîn- 
tăreața Maria Badiu din jAbiu, 
19,05 „Melodii... melodii". Emi
siune de muzică ușoară j tî- 
nească: „Frumos ești Bucu
rești". 19,30 Teatru la micro
fon. Premiera : „Matei Mîllo" 
sau „Căruța cu paiațe". Sce
nariu radiofonic de Mftcea 
ștefănescu, 21,04 Muzică de 
dans. PROGRAMUL Iii 8,00 
Muzică interpretată de fanfa
ră, 8,30 Clubul voioșiei, 9,00 
Melodii distractive, 10,30 Re-' 
vista presei străine^ 10^50? 
Retransmisiunea concertului 
orchestrei simfonice a Filar
monicii de Stat „George Enes-J 
cu", 13,40 Muzică ușoară In
terpretată de formația Los 
Paraguayos, 14,30 La microfon 
Satira și umorul, 16,30 CîntS 
Angela Moldovan și Ștefan 
Lăzărescu, 17,25 Pentru fieca
re, cîte o melodie, 18,05 Din 
spectacolele săptămînii la Tea
trul de Operă și Balet al 
R.P.R., 19,30 Muzică de dans,
20.30 Almanah muzical (20). 
Melodii nemuritoare (reluare), 
22,00 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAF*
PETROȘANI — 7 NOIEIV 

BRIE : Flăcări în taiga; AL. 
SAHIA: Oameni pe gheață; 
PETRILA: cerul Balticii; LI- 
VEZENI; Setea; ANINOASA :1 
La ordin să trăiți; VULCAN J 
Lumină la fereastră; LUPENl 5 
Intîlnire pe cablu; BARBA- 
TENI: Circul; URICANI: Ur
mașii.
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