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Roadele încep să se arate
încă din luna ianua

rie a anului curent, bi
roul organizației de bază 
de partid din cadrul sec
torului III al minei Vul
can, împreună cu condu
cerea tehnică a secto
rului, au început să ana
lizeze activitatea brigăzi
lor rămase sub plan.

In ședințele de anali
ză s-au prezentat refe
rate 
filor 
din 
care 
găzi. 
zele
măsuri menite să îmbu
nătățească munca în bri
găzile rămase sub plan 
pentru ca ele să lichi
deze cu rămînerea in 
urmă.

atît din partea șe- 
de brigadă cit și 

partea tehnicienilor 
răspundeau de bri- 
Cunoscîndu-se cau - 

lipsurilor, s au luat

Tov. ing. Stoica Pc- 
tru, șeful sectorului, în- 
tr-una din ședințe a ară 
tat cauzele rârnînerii sub 
plan 
dat 
nice 
buie 
trasat 
fiecărui tehnician în par
te pentru o eficientă a- 

o bună 
brigăzi- 
a sub- 
crebme

a unei brigăzi- A 
apoi indicații teh* 
de felul cum tre
să se muncească, a 

sarcini concrete

sistență tehnică, 
aprovizionare a 
ior cu materiale, 
liniat felul cum
brigăzile să-și organizeze 
munca.

In urma îndrumărilor 
primite, a ajutorului cor 
muniștilor din sector și 
a tehnicienilor cele 15 
brigăzi ale sectorului III 
de la mina Vulcan și-au 

îndeplinit sarci- 
--------- nils de plan ne- 

rămînînd nici u- 
na în urmă.

NICOLAE 
MARGARIANU 

corespondent

Шам 
spertte

Printr-o mai 
bună organizare 

a muncii, în a- 
batajele unde 
lucrează brigă
zile conduse de 
Nicoiae loan, 
Circiumaru Vic
tor, Hrițcan Va- 
sile, 
Iancu 
Petru 
ricani
ținut randamen
te între 5—8 
tone de cărbune 
pe post. Pe a- 
ceastă bază sec
toarele I și П 
și-au’ depășit

randamentele 
planificate în 
medie cu 40 kg. 
cărbune pe post.

Dragomlr 
și Cos 

de la U - 
s-au ob-

I

Noul spital din Lonea este 
J înzestrat cu laborator și a- 
< paratură necesară pentru e- 
■ fectuarea de diferite ana

lize.
IN CLIȘEU : Felcera Ba- ; 

’ lint Elena executînd în la-; 
' boratorul spitalului o probă ; 
I hepatică. !

spectatorilor din aceste 
au evoluat 9 formații 
amatori care au prezen-

Faza infercomunală 
a concursului de teatru 

„I. L. Caragiale"
Duminică în localitățiile Cim- 

pa, Bărbăteni și Banița din Va
lea Jiului s-a desfășurat cel de-al 
lll-lea concurs bienal de teatru 

L. Caragiale", faza interco- 
munaln.

In fața 
localități 
de artiști
tat spectacole interesante.

De un deosebit succes s-au bu
curat spectacolele cu piesele „So 
țul Leonte", prezentat de artiștii 
amatori din Bărbăteni, 
rile", in interpretarea 
amatori din Cimpa. 
să a fost prezentată 
pa căminului cultural 
bămța.

" Cele trei formații
ș-au clasat pe primele locuri în 
faza inter co munală a concursului.

„Neamu 
artiștilor 

Aceeași pie- 
și de echr 
din comuna

de teatru

Blocul 25 din cartierul IH Viscoza Lupeni 
numără 32 apartamente cu cite două și trei 
camere. Locatarii săi de curind au ales un co
mitet de bloc cu ajutorul căruia vor să parti
cipe la întrecerea „Pentru cel mai îngrijit bloc, 
pentru cel mai frumos apartament". IN CLI
ȘEU : Aspectul exterior al blocului 25.

---------------- ©-----------------

Pentru muncă ireproșabilă
Zi de martie. In de 

poul Petroșani domnește 
o animație deosebită. 
Vorbind și glumind gru
puri de mecanici și fo- 
chiști își așteaptă rîndul 
la ghișeul casieriei. Se 
plătesc primele. Lîngă un 
panou, comunistul Mar- 
cu Aurel numără suma 
primită. A încasat 1462 
de lei. La întrebarea fi
rească „pentru 
va răspunde 
„Pentru muncă 
bilă“, așa cum 
altfel pe lista 
Intre timp, în 
Marcu Aurel s-a format 
un cerc larg. Mecanicii 
Rusu 
loan, 
prea 
sume 
mai 
nimic.

— Am avut o defec
țiune — spunea neîntre
bat Iordache. Va fi pri
ma și ultima neglijență 
— apoi cu un gest hotă- 
rît tăie orice comenta
riu de prisos și ieși din 
sală.

Oamenii au continuat 
discuțiile îndepute, unii 
în mod critic alții auto-

ce“ cine’ 
simplu : 

îreproșa- 
scrie de 

de plată, 
jurul lui

Petre, Cuțureanu 
Radu Cornel, O- 

Ioan I au încasat 
asemănătoare, nu- 

Iordache Emanoil...

critic, dar toți hotărîți 
să muncească ireproșa
bil.

Timp de un an întreg, 
acești oameni 
datorie zi de 
col, pe ceață 
trenurile în 
guranță. Au 
combustibil, .... _____
forța locomotivelor du
pă graficul de circula
ție, ducînd la destinație 
fără întîrziere și 
lungi trenuri de 
și călători. Pentru 
tele obținute în 
că sal ari ații
C.F.R. Petroșani au bene
ficiat de prime în valoa
re de peste 200.000 lei.

Cu acest prilej meca
nicii, fochiștii, echipele 
de întreținere au pornit 
din nou la întrecere. Ei 
s-au angajat să execute 
revizia locomotivelor la 
fiecare drum, să folo
sească forța vie a ma
șinii, să realizeze econo
mii de combustibil, să 
sporească tonajul și nu
mărul de trenuri mar- 
șrutizate.

au lost la 
zi. Pe vis
au condus 

deplină si- 
economisit 
au strunit

avarii 
marfă 
meri’ 
tnun- 

Depoului

S. BASAKAB
corespondent

Mwnea ¥ie, muFtlftrtfewBtă 
pentru atragerea tuturor utemiștilor 

organizației!
tării calificării profesionale. 
In urma acestei adunări ЕЭД de 
tineri au cerut să fie înca
drați în cercurile de ridicare a 
calificării. Acești tineri ău ar 
juns in scurt timp muncitori 
apreciați.

La stabilirea ordinei de zi. 
comitetul U.T.M. ține seama 
intotdeauna de preocupările ti
nerilor, de diferite aspecte din 
munca sectorului precum și de

co OO OOOOOOOOOOOOOO OO OO OC OO

lesemnări pe marginea 
zilei secretarilor U.T.M.

OOOO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

obștească, la realizarea sarci
nilor ce le stau în față? Iată 
tema dezbaterilor din cadrul 
zilei secretarilor organizațiilor 
U.T.M. din sectoarele 
ale Văii Jiului, care a 
duminică.

Pe marginea acestei 
fost prezentate mai multe re
ferate, s-au purtat discuții prin 
care secretarii U.T.M. au îm
părtășit din metodele lor de 
muncă, au făcut un schimb de 
experiență.

Un mijloc prețios în atra
gerea utemiștilor Ia viața or
ganizației îl constituie adună
rile generale U.T.M. In refera
tele expuse, precum și în dis
cuțiile purtate, mai mulți se
cretari s-ац referit la felul cum 
muncesc comitetele U.T.M. pen
tru planificarea și organiza
rea adunărilor generale, pen
tru ca acestea să fie atractive, 
bogate în conținut.

— Intr-un timp, adunările 
generale ale organizației noas
tre, deși se țineau cu regula
ritate, ele nu-și atingeau în
totdeauna scopul, a arătat tov. 
Turcu Arion, secretarul orga
nizației U.T.M. din sectorul УП 
al minei Lupeni. Aceasta din 
cauză că ordinea de zi a adu
nărilor era de multe ori aceeași, 
nu ridica principalele proble
me ale activității organizației 
U.T.M., ale preocupărilor tine
rilor. Adunările erau nelnte- 
resante, monotone. De _ ___
.nici utemiștii nu prea parti
cipau la discuții.

Acest neajuns a fost 
tat pe larg în comitetul or
ganizației de bază U.T.M. din ■ 
sector. Comitetul a cerat șl a- 
jutorul organizației de bază de 
partid. La ce concluzie s-a a- 
juns ? Că în discuți? adunări
lor generale trebuie puse cele 
mai importante probleme din 
munca și viața tineretului. 
Biroul organizației de partid 
a atras atenția comitetului 
U.T.M. că mai mulți tineri, 
printre care Nicu loan, Ra- 
veica Gheorghe, Crișovean 
Ioan, din cauza slabei lor ca
lificări nu reușesc să-și înde
plinească sarcinile de plan. In
tr-o adunare generală s-a dis
cutat despre necesitatea ridi-

la activitatea
Condiția necesară pentru rea

lizarea sarcinilor multiple ce 
revin organizațiilor U.T.M. pri
vind sporirea continuă a con
tribuției tinerilor la îndeplini
rea sarcinilor economice, pre
cum și la educarea comunistă 
<a maselor largi de tineri este 
întărirea activității organiza
țiilor U.T.M. prin atragerea tu
turor utemiștilor 
obștească intensă.

Ce forme fo
losesc organiza
țiile U.T.M. pen
tru atragerea 
membrilor lor 
la o activitate

la o muncă

miniere 
avut loc

teme au

aceea

discu-

Brigada minerului Solovan loan este socotită, pe drept cuvînt, ca una dintre cele mai 
harnice brigăzi ale sectorului III de la mina Lonea. In luna februarie, de exemplu, brigada 
a extras peste pian mai mult de 300 tone de cărbune de bună calitate. Randamentul ob
ținut a atins 6 tone cărbune pe post.

IN CLIȘEU : Un schimb din brigada lui Solovan înainte de a intra în șut.

sarcinile lui. 
La stabilirea or
dine! de zi a u- 
nei adunări, co
mitetul U.T.M. 
se consultă și 

cu activul U.T.M. din sector, 
respectiv, cu responsabilul pos
tului U.T.M., cu propagandiș
tii și utemiștii fruntași. Prin 
pregătirea temeinică a adu
nărilor generale se asigură 
participarea activă a utemiș
tilor la discuții. Numeroși ti
neri au participat, de pildă, la 
discuții în cadrul adunării ge
nerale din luna ianuarie a. c. 
In această adunare tînărul in
giner Gropeanu Octavian a 
prezentat referatul „Cum să 
ne comportăm în societate", 
referat care a enumerat multe 
exemple pozitive și a criticat 
pe unii tineri, cum sînt Pavel 
Ștefan, Gros Cornel, Spaimac 
Traian, care în viața de toate 
zilele dovedeau o comportare 
nedemnă de un utemist. Ute
miștii au criticat cu asprime 
pe acești tineri.

Prin pregătirea și organiza-, 
rea de adunări bogate în con
ținut, interesante, comitetul 
organizației U.T.M. din secto
rul VII Lupeni a reușit să a- 
sigure o participare mai bună' 
a utemiștilor nu numai la a-: 
dunări ci la întreaga viață a 
organizației, la învățămîntul 
U.T.M., la acțiuni de folos ob
ștesc, la îndeplinirea sarcini
lor curente ce stau în fața or
ganizației.

Forme eficiente în atrage
rea tinerilor la acțiuni inițiate 
de organizația U.T.M. sînt și 
brigăzile de muncă patriotică,

I. DUBEK

( Conti nu a re în pagi. 3-a)
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Iută din partea celor mici pe 1 
părinți ți în prealabil cere seu- 4 
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Spectacol dat 
de cei mici

Una din solde grădiniței nr. 
6 din Petroșani e arlriplină. 
Părinții așteaptă cu nerăbdare 
deschiderea programului.

in sfîrșîi. cele două aripi 
ale cortinei se date ia lături.

Micuțul Bădău Cometiu oa

ze pentru eventualele -„greșetf- 
de interpretare. Apoi reciti mi-, 
cuța Сопит Flancat ea izbu
tind să impresioneze pe cei 
prazenți.

Dialogul „Rominul și ru- 
suP‘j interpretat de micuții 
Stelescu Mihai și Bîrsan Adi 
a plăcut, de asemenea... lată ți 
pe micuța Diaconescu Roxana 
recitind. E cea mai mică din
tre „interprete"...

...Moment impresionant! As
pect dintr-o șatră de țigani. 
Costumațiile, interpretarea do
vedesc intr-adevăr o colabora
re efectivă dintre mame și e- 
ducatoare... Pe scenă un „reci
tator" s-a încurcat. Educatoa 
rea îi șoptește dar... nimic. 
Privirea recitatorului caută o- 
cbii mamei prin sală, și, pînă 
ând nu auzi vocea mamei lui 
care îi anunți versul, copila
șul nu continuă. Bineînțeles a 
repurtat acelea^ aplauze căl
duroase...

...Alt moment plăcut. Un 
menuet. Costumația dansatori
lor e din evul mediu. Splen
did l „Prințesele" sînt dansate 
de „prinți".

A fost un spectacol minunat 
de la care toți participanțn au 
plecat plăcut impresionați.

ION LEONARD
corespondent
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Lucrător ii din cooperația 
meșteșugărească din Petroșani 
desfășpară o muncă susținută 
pentru ca populația Văii Jiului 
să fie deservită cu produse de 
calitate, iar prestațiile de ser
viciu să se îmbunătățească.

Ca urmare a faptului că în 
localitățiile Văii Jiului au fost

!

Noi unități 
aie cooperației 
meșteșugărești

construite noi cartiere, condu
cerea cooperației Jiul din Pe
troșani a luat măsuri pentru 
extinderea rețelei de deser
vire prin deschiderea de noi 
Unități cooperatiste. Astfel, în 
acest an vor lua ființă încă 
11 secții printre care secții de 
reparat încălțăminte, secții 
pentru confecții precum și de 
prestații de serviciu. In cartie
rul Lăvezeni, d'e exemplu, vor 
funcționa o secție de cizmă
rie , una de coafură, una de 
vopsitorie, iar în Petroșani o 
secție de ceasornicărie, una de 
instalații pentru apă, de vul
canizare și altele. Secții ase
mănătoare vor fi deschise și 
la Petrila și Lonea.

I

< 
s

Cîteva observații pe marginea 
concursului literar al elevilor 

din școlile medii
în loc de poet, poiezie în loc de 
poezie, creiațîa în loc de creația 
(Gaberiu Constantin, Munteanu Ra
du — Vulcan).

Sînt dese cazurile cînd elevii, 
din cauză că nu și-au însușit noua 
ortografie, scriu unele cuvinte gre
șit: deasemenea în loc.de de aseme
nea etc. sau situează în mod de
fectuos în frază semnele de punc
tuație și mai ales virgula. Astfel, 
unii din elevi despart în mod 
greșit propozițiile subiective și pre
dicative, iar alții intîmpină greu
tăți în identificarea propozițiilor 
atributive
initiative, 
rea dintre

Acestea 
lipsurile remarcate în lucrările e- 
levilor care au luat parte la con
curs și credem că este necesar ca 
profesorii de limba romînă să pu
nă un accent, mai mare pe efec
tuarea cu elevii a unor analize de 
texte literare cu aplicații de sinte
ză și ortografie, care să ajute pe 
elevi să se familiarizeze cu grama
tica și totodată să înțeleagă nece
sitatea respectării regulilor orto
grafice.

Pentru îmbunătățirea cunoștințe
lor elevilor în ceea ce privește 
vocabularul și în același timp pen
tru realizarea educației lor estetice 
se impune o mai mare exigență 
față de lectura lor particulară și 
un control riguros asupra acestui 
aspect al muncii lor.

Făcînd analize parțiale sad inte
grale, se recomandă . ca profesorul 
să țipă seama de dubla funcție a 
limbii de comunicare și de 
realizare a expresivității '— deo
arece numai în acest fel se poate 
aplica în practica lecției legătura 
dintre cunoașterea științifică și cea 
artistică.

Concursul literar a constituit un 
bun prilej pentru elevii noștri din 
școlile medii și profesionale de a 
se cunoaște între ei, de a-și verifi
ca cunoștințele acumulate în școa
lă.

exemplicative ,și deter- 
neputind face deosebit
ele.
sînt doar cîteva dirt

concursului, cate 
Deva.
trecut, cînd a avut 
similar, la concur- 

s-au prezentat 
trăsătură

Recent, elevii iubitori de lite
ratură din școlile medii și profe
sionale dia Valea Jiului au avut 
posibilitatea să-și arate cunoștin
țele dibîndite în acest domeniu 
în cadrul unui concurs literar, or
ganizat de Secția de învâțămint 
și Cultură a Sfatului popular orâ- 
jenesc Petroșani.

Juriul concursului a formulat 
un număr de patru subiecte, res
pectiv pentru claseld’ a VlII-a, a 
IX-a, a X-a și ă XI-а, ținînd sea
ma la alcătuirea lor de preve
derile programelor școlare pentru 
fiecare clasă în parte.

Din numărul total de 50 de e- 
levi certcutenți, 19 elevi, câte au 
prezentat cele mai burte lucrări, 
vor participă la 18 martie la fa
za regională a 
va avea loc la

Fotă de anul 
loc un concurs
sui actual elevii 
mai bine pregătiți. O 
comună marii majorități a lucră
rilor constă în faptul că elevii in
terpretează fenomenele literare in 
mod just, ținînd seama de influ
ențele pe care le exercită asupra 
lor relațiile sociale în perioada is
torică respectivă. De asemenea, în 
aprecierile analitice asupra diferi
telor creații literare în versuri sau 
proză, elevii pornesc de la pro
blemele de conținut, subliniind 
semnificațiile sociale în cadrul pro
cesului general de dezvoltare isto
rică.

Lucrările prezentate de clevji 
Popa Decebal și Costinaș Eleono
ra de la Școala medie din Vul
can, Oflov Zenadia și Piso loan 
de la Școala medie din Petroșani, 
Mînea Paul și Drăguțiu Vasile de 
la Școala medie Lonea, Călugăru 
Dumitru de la Școala profesională 
din Petroșani, mărturisesc o reală 
putere de 
posibilități 
literară.

Lucnârile 
concursului
ță ;i uncie lipsuri. Vom căuta să 
înfățișăm cîteva mai frecvente, 
primul rînd menționăm faptul 
un număr însemnat de elevi 
acordă atenția cuvenită laturii
tetice a scrisului lor, manifeștînd 
neglijență atlt în ceea ce privește 
corectitudinea formei literelor eît 
și în notarea semnelor diacritice. 
Alți elevi realizează în cadrul unor 
cuvinte diftongări arbitrare, necon
forme cu cerințele normative ale 
noii ortografii. Astfel scriu : polci

X a WHO в ■ Ы I II! Vllici
Ministerul Invățămîntului și 

Culturii, Comitetul Central al 
U.T.M., Comitetul național 
pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă și Asociația artiștilor 
fotografi,' organizează in cin
stea celui de-al VIH-iea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților un concurs de fo
tografii artistice pentru Expo
ziția internațională de foto
grafii ce se va deschide in zi
lele festivalului la Helsinki.

Participant!! pot prezenta la 
concurs Imagini cure să oglin
dească succesele obținute de 
oamenii muncii din patria 
noastră sub conducerea parti
dului in munca de Înfăptuire 
a planului de d ani, imagini 
din industrie, agricultură, as
pecte privind preocupările, 
condițiile de viață, de învăță
tură, muncă și odihnă create 
în anii regimului democrat- 
popular oamenilor muncii și 
tineretului, hotârîrea poporului

uootiu do a lupte pentru a- 
i>a r , meii.

tei acest oonctuz pot parii 
cipa individual sau Colectiv fo
tografii amatori și profesioniști 
pină la virata de 30 de ani.

Participanții pot trimite: 
fotografii alb-negru » 
grafii celor Numărul 
lor fiecărui participant nu este 
limitat.

Fiecare lucrare va fi însoți
tă de negativul său și de un 
comentariu care să-i explice 
conținutul șl va purta pa ver
so numele eu adresa autorului 
și titlul lucrării.

Cu lucrările merituoasa, in- 
clusiv cele premiate, va fi te« 
ganiMtă în Capitală o «rpa» 
ziție în cunul lunii mal.

Lucrările și corespondam* 
pentru acest concurs vor N Iff* 
mise pînă la data de 36 apri
lie pe adresă : Asociația artiș
tilor fotografi —- căsuța poș
tală nr. 233 — București X, cu 
mențiunea „pentru concursul 
de fotografii artistice'*.

NOTA

(Mt fOrtO-
1 lucrări-

De ее nu vorbește postul U.T.M. 
de control ?

*
♦*
♦

♦
O

discernămînt critic și 
multiple de exprimare

prezentatc cu prilejul 
au scos însă în eviden-

Muncitoare harnică, laboran
tă pricepută, așa este cunos
cută tînăra Knebel Vilma, lu
crătoare a laboratorului de 
patiserie al T.A.P.L. Petroșani.

Deși cu puțin timp în urmă 
a absolvit școala profesională, 
pentril meritele sale a cîști- 
gat aprecierea colectivului 
Unde lucrează.

In 
că 
nu 
es-

prof. 1LIE MORUȘ
directorul Școlii de § ani nr. 4

Petroșani

In anul 1961, cînd in incinta 
sectorului transport al preparu- 
ției Petrila a apărut o gazetă 
sub titlul „Vorbește postul 
U.T.M. de control", tinerii de 
aici s~au bucurat că în activi
tatea lor vor fi ajutați. Și Pa și 
ajutat postul U.T.M. de control 
pînă la începutul anului 1962.

In fața colectivului de munci
tori și a organizației U.T.M. de 
lu preparația Petrila în acest an 
stau sarcini mari. Colectivul s-e 
angajat, in lumina Directivelor 
CC. al P.M.R., să îmbunătă
țească calitatea cărbunelui pre
parat, să obțină importante e- 
conomii,

Despre aceasta însă postul 
U.T.M. de control încă n a spus 
nimic. Colectivul de redacție al 
acestui post U.T.M., din care fac 
parte tovarășii Podar Constantin,

Talpă Victoria, Ciută Nit tor, 
Șimondi loan și Amțer Aurel 
trebuie să știe ci acest post a 
fost înființat cu scopul de a 
vorbi, de a vorbi despre munca 
și activitatea tineretului de lă 
preparația Petrila, despre preo
cupările tineretului în procesul 
de producție, privind îmbunătăți
rea calității cărbunelui, despre 
sarcinile tinerilor în descoperirea 
rezervelor interne șt obțin sr ea 
pe această cale a unor economii, 
să critice lipsurile.
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cest sector, în frunte cu J 

tarul ei tov. Pierea blicolae, 
jure activitatea colectivului 
tului U.T.M. de control f
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Muncă vie, multilaterală pentru atragerea 
tuturor utemiștilor ia activitatea organizației I 

muncă și în brigăzi de muncă 
patriotică.

La discuțiile din cadrul zilei 
secretarilor U.T.M. au luat cu- 
vîntul și alți secretari U.T.M., 
printre care tov. Rodeanu Ro
mulus de la sectorul XI al mi
nei Petrila, Cruceru Remus din 
sectorul VIII al minei Lupeni, 
Cirjan loan din sectorul III al 
minei Lupeni și alții. Discuțiile 
au constituit un valoros schimb 
de experiență între secretarii 
organizațiilor U.T.M., un mij
loc de extindere a metodelor 
înaintate în munca cu tinere
tul.

De asemenea, programul zilei 
secretarilor U.T.M. a cuprins 
studierea de către secretarii 
organizațiilor U.T.M. a hOtărî- 
rilor Comitetului regional de 
partid privind munca educati
vă în rîndul tineretului, a ho- 
tărîrilcr conferințelor regionale 
și orășenești U.T.M., precum și 
un instructaj amplu asupra 
sarcinilor organizațiilor U.T.M, 
de la exploatările miniere pri
vind educarea și sporirea con- 
tribuțisi tinerilor mineri la în
deplinirea sarcinilor de plan.

(Urmare din pag. l a)

joile de tineret, adunările des
chise ale tinerilor in care se 
dezbat diferite aspecte din 
munca și viața tineretului. Des
pre folosirea acestor forme a 
vorbit la ziua secretarilor tov. 
Bădescu Nicolae, secretarul or
ganizației U.T.M. din sectorul 
11 al minei Uricani. El a rele
vat cazul tin arului Ungureanu 
Constantin Care a conturbat 
liniștea în sala de spectacole 
in timpul unul concert. Atitu
dinea acestui tînăr a fost dis
cutată într-o adunare a tutu
ror tinerilor din Sector, care 
l-au judecat cu asprime, ară- 
tîndu-i cum trebuie Să se com
porte un tinăr din zilele noas
tre.

TOv. Burcin Gheorghe, secre
tarul organizației U.T.M. din 
sectorul IV al minei Lonea, a 
redat diferite aspecte de felul 
cum reușește comitetul U.T.M. 
din acest sector să atragă u- 
temiștii Ia viața de organiza
ție prin încredințarea de sar
cini concrete, prin cuprinderea 
lor in diferite colective de

Ofepte de sepviciu
ÎNTREPRINDEREA de EXPLORĂRI

Lupeni
cu sediul in Lupeni, strada Avram IancU nr. 1

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
— Inginer principal economist cu salariul intre i860— 

2250,
— Tehnician I. tehnolog nermator cu salariul intre 1200 

—1650,
— Economist principal cu salariul între 1300—1600.
— Inginer sau economist planificator cu salariul intre 

1350—1850,
— Ingineri foraj (șefi sectoare si șefi serviciu) cu sa

lariul 1350—2650,
— Maiștri foraj cu salariul între 1200—1650,
— Maiștri mecanici cu salariul intre 1200—1660,
— Contabili cu salariul intre 925—-1050, 
—- Statisticieni cu sala riul între 700—925,
— Tehnicieni foraj eu salariul între 1200—1650.
Pentru inginerii, maiștrii, tehnicienii șl contabilii înoa- 

} drațl la sectoare, asigurăm condițiile stabilite de legile in 
; vigoare.
j Solicitanțli se vor prezenta la sediul întreprinderii cu 
5 acte de vechime și studii.
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Exploatarea minieră Vulcan
ține pe data de 20 martie 1962, la sediul exploatării un 

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de maiștri: 
— MAIȘTRI MINERI PRINCIPALI

— MAIȘTRI MINERI
Informații suplimentare se pot primi Ia Serv, muncă 

și salarii de Ia mina Vulcan, unde se vor depune cererile 
și actele necesare pentru participarea la concurs.

anunți cumpărătorii ci
A DESCHIS

o expoziție cu vînaa-

re a tneâltlminfal pan-

tru femei, bârfeai! șl

copii.

In cadrul expoziției func

ționează ți un raion ca* 
ra desface un bogat 
sortiment de poșete.

Supoziția funcționează 
în fosta clădire a Sfatu* 
lui popular orițenesc Pe» 
troșani ft este deschisă 
zilnic intre orele S>—ІЗ 
ți 17—20.

Vizitați cu încredere a* 
ceasta expoziție de unde 
vă puteți procura ceh mai 
not modele de incălță» 
minte.
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івШнігеа сей^еайгйег 
delegațiilor țăritor 

socialiste participante 
la eoaferința de la Geneva 

GENEVA 13 (Agergres). 
In seara zHei Её 12 martie 

la reședința delegației sovie
tice a avut Ioc o întîlnire in
tre conducătorii delegațiilor 
țărilor socialiste — membre ăle 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare. După) o con
vorbire care a durat o oră și 
jumătate ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., A. A. Gro- 
miko, a oferit un dineu în 
cinstea conducătorilor delega
țiilor țărilor socialiste. La di
neu au participat: K. Luka- 
nov, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P. Bulgaria, V. Da
vid, ministrul Afacerilor Ex
terne ai U.S. Cehoslovace, A. 
Rapacki, ministrul Afacerilor 
Externe al R.P. Polone, C. Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P. Romine, V. A. 
Zorin și y. s. Semionov, loc
țiitori ai ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., și membri 
ai delegațiilor.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială:, tovără
șească.

al oamenilor liberi
Allende a comunicat că din ini

țiativa delegației chiliene la prima 
conferință a popoarelor latino a- 
mericane, la Montevideo, cu pri
lejul celei de-a doua conferințe 
se va elabora o „carte neagră a 
imperialismului" care să arate în
tregii omeniri „suferințele popoa
relor continentului nostru asupri
te de imperialismul nord-ameri- 
can“.

„Aoest document, a declarat 
Allende, va fi răspunsul popoare
lor acestui continent la faimoasele 
„Gărp albe** alcătuite de către 
Departamentul de Stat nord -ame
rican, dintre care două au ser
vit ca antecedente agresiunilor îm
potriva popoarelor din 
la șî Cuba**.

Ѳ-----------------

lkeda nu este dorit

Un răspuns
SANTIAGO (Chile) 

preș).
După cum anunță agenția Pten~ 

sa Latina; în cadrul unei conferin
țe organizate de tineretul socia
list din Chile a vorbit senatorul 
Salvador Allende, fost candidat 
prezidențial și lider al Frontului 
de acțiune populară.

Vorbind despre conferința po
poarelor din America Latină de la 
Havana, Allende a ca’racterizat-o 
ca pe un răspuns al oamenilor li
beri din America Latină, dat con
ferinței de la Punta del Este și 
a anunțat că în luna august, anul 
acesta va avea loc la Montevideo 
o a doua conferință a popoarelor 
latino-americane pentru a se eli 
bera definitiv de sub imperialism".

13 (Ager-

Guatema-

TOKIO 13 (Agerpres).
După cum anunță ziarul ;,Mai- 

niți“, în cadrul sondajului orga
nizat de aoest ziar în întreaga 
țară, la sfîrșitul lunii februarie și 
la inceputul lunii martie a.c.; 31 
la sută din japonezii chestionați 
s*au pronunțat împotriva râmî- 
nerii la putere a guvernului 5ke‘ 
da (în iulie 1960 împotriva gu
vernului Ikeda se pronunțaseră 26

-•••

la sută din persoanele 
te).

In acest interval de 
mărul adepților guvernului 
redus de la 40 la 34 la sută.

Mai bine de jumătate din cei 
care au luat atitudine împotriva 
guvernului vorbesc despre „Poli
tica nesănătoasă a lui Ikeda"; care 
a dus la scumpirea traiului, la in
tensificarea militarizării țării și 
dependenței ei față de S.U.A.

chestiona-

timp nu-
s-a

a

Ѳ
Grupul rebel din Laos continuă 

politica sa obstruefionistă

întrevedere între Home 
$1 Schroder

GENEVA 13 (Agerpres).
In seara zilei de 12 martie 

localitatea Coppet, în apropiere de 
Geneva, ministrul Afacerilor Ex
terne al Marii Britanii, Home, a 
avut o întrevedere cu ministrul 
Afacerilor 
Schroder.

Această 
ca și cea 
avut-o duminică cu secretarul 
stat, Rusk — a fost consacrată 
expunerii punctului de vedere al 
Bonnului în legătură cu întruni
rea Comitetului celor 18.

Externe al

în

R.F.G.

întrevedere — la 
pe care Schroder

fel 
a 

de

XIENG KUANG 13 (Ager
pres).

Postul de radio al unităților Pa- 
tet Lao a cerut în comentariile 
sale organizarea imediată de tra
tative între cei trei prinți laoțieni 
cu privire la crearea unui guvern 
de coaliție în conformitate cu co
municatele de la Zurich, Hip Hop 
și Geneva.

In comentariile postului de radio 
se 
de

arată că din viitorul guvern 
coaliție al Laosului, părții re-

prezentate de prințul Suvanna 
Fumma trebuie să-i aparțină ma
joritatea locurilor, restul urmînd să 
fie împărțite în mod egal între 
reprezentanții Partidului Neo Lao 
Haksat și grupării de la Savan- 
naket.

Postul de radio a condamnat re
centa declarație a lui Nosavan in 
care acesta insistă să i se acorde 
în viitorul guvern de coaliție mi
nisterele Apărării și Afacerilor 
Interne.
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PLOI TORENȚIALE 
ÎN COLUMBIA

BOGOTA 13 (Agețrpres).
După cum anunță agenția Uni

ted Press International, ca urma
re a ploilor torențiale care s-au 
abătut asupra regiunilor din vestul 
Columbiei s-a produs o alunecare 
de teren pe povârnișurile muntoase 
din apropierea orașului Pensilva- 
,nia. 23 de persoane, printre care 
>16 copii, au fost surprinse si uci
se de această prăbușire de teren 
care a lăsat fără apă și curent 
electric pe toți cei 45.000 de locui
tori ai orașului.

№ ailiuni îerwislB
ALGER 13 (Agerpres).
Organizația teroristă a ultraco- 

lonialiștilor francezi caută să ins
taureze în Algeria o atmosferă de 
„război civil" pentru a îngreuna 
și sabota rezolvarea prin tratative 
a problemei algeriene.

In legătură cu atentatele care 
se soldează zilnic cu numeroși 
morți și răniți, agenția France 
Presse transmite ! „Algerianul s-a 
obișnuit acum să pășească pe stra
dă printre cadavrele chircite, scăl
date într-un lac de singe. El nu 
s-a obișnuit încă cu frica cat,e-l 
cuprinde atunci cînd părăsește 
străzile frecventate pentru unele 
mai îndepărtate, cînd aude în spa’ 
tele său pași străini sau oprirea 
unei mașini. Aceasta este firesc 
relevă France Presse, întrucît foar
te mulți algerieni locuiesc în cat-

Antoine Gizenga a fost supus 
unui proces lent de otrăvire

CAIRO 13 (Agerpres).
Secretariatul permanent al Con

siliului de solidaritate al popoare
lor din țările Asiei și Africii a 
dae publicității o dealarație în 
care se arată că, potrivit știrilor 
primite din Leopoldvile, Antoine 
Gizenga, a fost supus unui proces 
lent de otrăvire, iar în prezent se 
află într-o state extrem de gravă. 
Secretariatul permanent subliniază 
în declarație, că într-o scrisoare 
primită de la mama lui Antoine 
Gizenga aceste știri sînt confir
mate-

In declarația Secretariatului per
manent al Consiliului de solidari
tate al popoarelor din țările A- 
siei și Africii se arată că complo
tul împotriva lui Antoine Gizen-

cătrega a fost pus la cale ne 
imperialismul american în cîrdășie 
cu Kasavubu și Mobutu.

Secretariatul cheamă popoarele 
Asiei și Africii să înfiereze noua 
crimă a imperialiștilor și agenților 
lor din Congo.
----- ------- —
In Vietnamul de sud

tiere care adeseori sînt centrul 
celor mai puternice atacuri. El au 
se plimbă decît înarmat cu o mică 
oglindă în palmă pentru a-î ser
vi de retrovizor... Sînt rare cazu
rile astăzi în Algeria cînd vreo 
familie sau un grup de prieteni 
să nu fi avut de suferit din pri
cina O.A.S.**.

Luni seara, agenția France Pres- 
se anunța asasinarea unui cores
pondent într-o piață din centrul 
Algerului. In ajun, un corespon
dent al ziarului „Depeche d’Alge- 
rie“, a fost asasinat în același fel. 
In cursul după-amiezii de luni și 
al nopții de 12 spre 13 martie pe 
teritoriul Algeriei au avut loc 
peste 42 de atentate care s-au 
soldat cu moartea a 29 de per
soane și rănirea gravă a altor 32.

Declarația Iui John Gollan
LONDRA 13 (Agerpres).
Ziarul s,Daily Worker** relatea

ză că luînd cuvîntul la ședința 
Comitetului Executiv al Partidu
lui Comunist din Marea Britanie, 
John Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist, a declarat că 
în Anglia crește mișcarea de pro
test împotriva hotărîrii S.U.A. de 
a relua experiențele nucleare în 
atmosferă.

Secretarul general al Partidului 
Comunist și-a exprimat neliniștea 
în legătură cu așa-zisele „dezbateri 
în problemele militare** din par
lamentul englez. In cursul acestor 

! dezbateri, a spus el, conservatorii 
șl reprezentanții oficiali ai partidu
lui laburist au demonstrat o uni’ 
tate deplină de vederi în ce pri
vește experiențele americane, ba
zele militare ale S.U.A. în Anglia 
și cheltuielile militare crescînde.

ІЙ fața mișcării pentru pace en
gleze; a continuat vorbitorul; stau

---------------- ©

o serie de sarcini urgente. Parti- 
cipanții la ea trebuie să lupte pei- 
rru a nu permite efectuarea de noi 
experiențe cu arma nucleară, or~ 
ganizînd o mișcare de protest a 
întregului popor.

Gollan a subliniat însemnata • 
tea luptei revendicative a munci
torilor din industria constructoare 
de nave și constructoare de mașini 
care au organizat două greve de 
masă de 24 de ore. Comuniștii 
englezi, a arătat el, trebuie să de
maște politica guvernamentală în 
domeniul salariilor, să manifeste 
solidaritatea cu muncitorii din in
dustria constructoare de nave și 
constructoare de mașini, să ceară 
ieșirea Congresului sindicatelor 
britanice din Consiliul național de 
dezvoltare economică creat de gu
vern și să transforme alegerile 
municipale într-o demonstrație po* 
litică împotriva guvernului.

lina dezarmării' In India
DELHI 13 (Agerpres).
Din inițiativa Consiliului Păcii 

pe întreaga Indie; la 12 martie 
a fost organizată în întreaga țară 
ziua dezarmării. In diferite orașe 
și sate au avut loc mitinguri și 
seminarii la care participanții 
și-au manifestat hotărirea fermă 
de a lupta pînă la capăt pentru 
dezarmarea generală și pentru a 
preîntîmpina dezlănțuirea de că
tre puterile imperialiste a unui 
război nuclear distrugător.

La Clubul Constituției din Del
hi a avut loc un mare miting al 
opiniei publice consacrat zilei de
zarmării. Deschizînd mitingul, 
Rameșvari Nehru, laureată a Pre
miului internațional Lenin,; Pentru 
întărirea păcii între popoare*1; a 
spus între altele : Toate popoarele 
doresc pace. Trebuie să se pună 
capăt cursei înarmărilor, trebuie 
interzise războaiele.

In cuvîntul său; Chaman Lall, 
membru în parlament din partea 
Partidului Congresul Național In
dian a spus .* Dezarmarea este ne
cesară deoarece pentru cursa înar
mărilor se cheltuiesc sume uriașe 
ce ar putea fi folosite pentru pro
gresul omenirii.

A luat apoi cuvîntul Sunderlal, 
președintele Comitetului Pre
zidențial al Consiliului păcii pe 
întreaga Indie, precum și alți vor
bitori care au chemat la dezar
mare.

Participanții la miting au adop
tat o rezoluție ale aărei copii vor 
fi trimise pe adresa primului mi
nistru al Indiei, Nehru, și a mem
brilor delegației indiene din Co
mitetul celor 18 pentru dezarmare 
la Geneva.

Poporul indian, se arată în re
zoluție, dorește fierbinte ca acor
dul cu privire la dezarmarea ge
nerală, totală și controlată să fie 
realizat în termenul cel mai scurt.

Participanții la miting, se sub
liniază in rezoluție, protestează 
cu indignare împotriva hotărîrii 
S.U.A. de a relua experiențele 
nucleare.

Participanții la miting și-au ex
primat convingerea fermă că șefii 
de guverne ai țărilor reprezentate 
în Comitetul de la Geneva trebuie 
să participe personal la tratativele 
pentru dezarmare.

PRODRAM DE RADIO

Mari demonstrații de protest
SAIGON 13 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agențiilor de 

presă, în diferite regiuni ale Viet
namului de sud continuă să se 
desfășoare mitinguri și demonstra
ții de protest împotriva agresiunii 
armate a imperialiștilor americani 
și împotriva dictaturii sîngeroase 
a lui Ngo Dinh Diem.

Recent, aproximativ 8.000 de lo
cuitori din provincia Ma Tho au 
organizat o demonstrație îndrep- 
tîndu-se spre orașul Kai Lay, ca' 
pitala acestei provincii. In ciuda 
faptului că armata și poliția au 
încercat să împiedice intrarea de
monstranților în oraș arestînd 
un mare număr de participant!, ei 
au pătruns în oraș scandînd : „Jos 
cu imperialiștii americani care au 
invadat Vietnamul de sud I'*, „Să 
se pună capăt persecuțiilor, să fie 
eliberați cei arestați O demons
trație similară la care au partici
pat 3.500 de persoane, a avut loc 
și în provincia Bien Hoa.

In același timp se intensifica 
lupta armată directă a poporului 
sud-vietnamez. Corespondentul a- 
genției Reuter 
du-se la surse 
că în ultimul 
cat luptele dintre partizanii sud- 
vietnamezi și trupele lui Ngo Dinh

Corespondentul a- 
subliniază, referin" 
oficiale din Saigon, 
timp s-au intensifi-

Diem. Forțele 
respondentul, 
avansate îh provincia Tay Ninh, 
la 70 mile nord-vest de Saigon, și 
își extind controlul asupra unor 
zone tot mai largi din provincia 
Phuok Thanh“.

„Vietnam Press News Agency'* 
anunță din Saigon că în cursul 
unei ambuscade organizate de for
țele patriotice la 60 mile sud de 
Saigon au fost omoriți 24 de po
lițiști, 7 au fost răniți, iar 5 au 
fost capturați.

Lupte înverșunate au avut loc 
— după cum anunță coresponden
tul agenției Associated 
în provinciile Vin Din 
Hoa din delta fluviului

Noi mărturii vin să 
faptul că în afară de soldații a- 
mericani, în Vietnamul de sud 
și-au făcut apariția și militari e.i- 
glezi. După cum scrie săptămina* 
lul englez „Tribune*, „Englezii 
îndeplinesc în Vietnamul de sud 
rolul de consilieri militari**. „Re
gimul dictatorului Ngo Dinh Diem, 
scrie săptămînalul, este fără îndo
ială unul 
din Asia".
„Tribune** 
că Anglia 
război „murdar1* și apără intere
sele lui Ngo Dinh Diem.
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patriotice, scrie co~ 
„au cucerit posturi

Press — 
și Kie'i 
Mekong, 
confirme

din cele mai corupte 
In legătură cu aceasta, 
își exprimă indignarea 
se amestecă in aoest

15 martie
PROGRAMUL I. 7,00 Radio

jurnal. Sumarul presei centrale, 
8,00 Muzică, 8,30 Din folclorul 
popoarelor, 9,00 Vreau ?ă știu;. 
10,08 Rapsodii de compozitori ro* 
mîni, 10,35 Muzică din operete; 
11,35 Program de cîntece și mar
șuri patriotice, 12,33 Muzică de 
cameră de compozitori preclasici, 
13,05 Concert de muzică populară 
romînească, 15,10 „In întîmpina- 
rea primăverii" — program de 
muzică ușoară, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,15 Din cîntecele pio
nierilor sovietici, 17,45 Program 
muzical pentru fruntași în pro
ducție din industrie și agricultură, 
19,45 Transmisiune din studioul 
de concerte, a concertului orches
trei simfonice a Radioteleviziunii,
22.50 Muzică de dans. PROGRA 
MUL II. 12,45 Concert de prîaz, 
13,25 Muzică simfonică, 14,03 Mu
zică din 
cîntăreți 
formații 
regiunea 
riu de melodii de Renzo Rosselini,
16.50 Concert de după-amiază,
18.30 Din prelucrările de folclor 
ale 
Din 
Satu 
Iară 
opere, 22,00 Pagini de mare popu
laritate din muzica de operetă.
22.30 Muzică simfonică.

operete interpretate de 
romîni, 15,30 Soliști și 
artistice de amatori din 
București, 16,15 Potpu-

compozitorilor noștri, 19,00 
viața de concert o orașului 
Mare, 19,50 Muzică popu- 
romînească, 20,40 Arii din

_=©=_
CINEMATOGRAFE

15 martie
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Marele război : 
zicantul orb ; 
proape de 
Frumoasa 
tutindeni 
CÂNI :

soare ; 
Lurette ; 
trăiesc 
Cetatea

Al. Sabia : Mu- 
ANINOASA : A'

VULCAN s 
LUPENI : Pre 
oameni ; URI- 

Huranzamin.

Tiparul : „6 August** — Polierafir


