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Cărbune în contul trimestrului II
De la începutul acestui an co

lectivul sectorului III al minei Lu- 
peni s-a situat în fruntea întrece
rii între sectoarele miniere din 
Valea Jiului. De atunci și pînă 
în prezent minerii de aici nu au 
cedat locul fruntaș, dezvoltîndu-și 
necontenit realizările. Ca urmare 
a muncii însuflețite desfășurate în 
abataje ei au reușit să-și depășească 
planul trimestrial cu 4798 tone

de cărbune cocsificabil. Randamen
tul mediu obținut pe sector atinge 
2,750 tone cărbune pe post, față 
de 2,143 tone cît este planificat.

La obținerea acestor însemnate 
rezultate , o contribuție de preț au 
adus-o frontaljștii din brigăzile 
minerilor Ghioancă Sabin. Ghioan- 
că loan și Butnaru Victor care au 
muncit cu un randament mediu de 
peste 5 tone cărbune pe post.

RĂSPLATA MERITELOR
Colectivul secto

rului I deține de 
multă vreme titlul 
de fruntaș la mina 
Lonea. Meritele 
deosebite cu care 

S-a remarcat la 
extragerea cărbune
lui au pus acest 
harnic colectiv în 
posesia a două tro
fee prețioase cuce
rite in întrecerea 
socialistă : drapelul 
de sector fruntaș

pe exploatare șl de 
brigadă

Brigada 
nistului
Aurel, deținătoarea 
titlului de brigadă 
fruntașă pe exploa
tare a realizat, pe 
primele două de
cade din martie 
un randament me
diu de aproape 5 
tone cărbune pe 
post față de 3,90

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

fruntașă, 
comu- 

Berindei

tone/post planificat 
și și-a depășit pla
nul cu 1,5 la sută. 
Rezultate asemă
nătoare obțin, de 
asemenea, în sec
tor minerii Burdea 
Nicolae, Gherase 
Mihai cu ortacii 
lor precum și alte 
brigăzi care pri
mesc un sprijin 
calificat din partea 
maiștrilor mineri.

Citiți în pagina IV-a:
• Conferința de la Geneva trebuie să întreprindă o acți** 

une hotărîtă pentru dezarmare — Mesajul adoptat de a- 
dunarea oamenilor de știință sovietici.

• Dezbaterile din Consiliul de Securitate.
9 A doua termocentrală construită in Cuba cu ajutorul 

U.R.S.S.
• In Algeria situația devine îngrijorătoare.

La 2.000 de bobine, nici una rebut

Inițiativa „La 2000 de bobine, nici una rebutată" a fost îmbrățișată de toți tinerii mun
citori din secțiile sortare-bobinaj și depănat-răsucit de la „Viscoza" Lupeni. Ca urmare a< 
acestui fapt, în ultima vreme, la vitrinele cu rebuturi apar foarte rar bobine rebutate de 
tineri. IN CLIȘEU : Tovarășa Dumitrescu Ioana, secretara comitetului U.T.M., discutînd cu u- 
temistele Moga Veronica, Iașchevici Albina și Ceroveanu Georgeta despre unele aspecte alei 
îmbunătățirii calității bobinelor de mătase.

Unde mergem azi?
° Teatrul de stat Valea Jiu

lui Petroșani prezintă, la ora 
19,30 în premieră, piesa „Doi 
medici" de Hans Pfeiffer.

Spre oțelării —
de fier

cantități sporite 
vechi

Tinerii 
parte cu 
colectare 
zate de 
ploatării.

de la mina Lupeni iau 
însuflețire la acțiunile de 
a fierului vechi, organi- 
comjtetul U.T.M. al ex- 
In acest an ei au colec

tat prin muncă 
de fier vechi

voluntară 213 tone 
și 16.100 kg. de
★ ★

VIII electromecanic

fontă veche. Din cantitatea respec
tivă de fier vechi, 112 tone au 
fost colectate în luna martie. Prin 
efortul depus în aceste acțiuni s-au 
evidențiat în mod deosebit brigă
zile de muncă patriotică din cadrul 
sectoarelor II, III. IX electromeca
nic ?i IV A.

• Sala de sporturi I.M.P. 
ora 10 întîlnirea de volei din 
cadrul campionatului categoriei 
A dintre Știința Petroșani — 
Rapid București.

• La ora 9, pe pîrtiile din 
jurul Institutului de mine, în
treceri de schi în cadrul eta
pei a Il-a a Spartachiadei de 
iarnă.
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In sectorul
al minei Lonea, acțiunea de colec
tare a fierului vechi se află în 
atenția organizației de tineret, a 
brigăzilor de muncă patriotică. Lu
crul acesta l-am aflat de la eov. 
Muntean Cornel, locțiitor al se
cretarului organizației de partid 
din sector.

— Tinerii noștri — spune nov. 
Muntean Cornel — înțelegînd im
portanța stringerii fierului vechi 
și trimiterii lui spre oțelării, au e-

defectuat în ultimele luni sute 
ore muncă patriotică. In cursul lu
nii februarie a.c., tinerii din sec
tor au colectat peste 21.000 kg. 
fier vechi, pe care l-au și predat 
centrului de colectare a metalelor.

In acțiunea de colectare a fieru
lui vechi o contribuție importantă 
au adus-o tinerii Ștefănescu An
ghel, Bîrlida Ioan, Fantini Ferdi
nand și alții care sînt fruntași atît 
in producție cît și în activitatea 
patriotică.

* Stadionul „Jiul" Petroșani 
va găzdui, începînd cu 
întâlnirea de 
U.T.A.

• Dimineața, 
clubul central 
din Petroșani va 
conferință urmată 
„Să cunoaștem Uniunea Sovie
tică". La ora 19 „Seară educa- 
tiv-distractivă".

fotbal
ora 
Jiul

ÎS,
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CONVORBIRE LA LOCUL
Comunistul Anghel Viorel 

este unul dintre cei mai activi 
agitatori ai organizației de ba
ză din secția mecanică de la 
U.R.U.M.P. Agitatorul stă de 
multe ori de vorbă cu munci
torii din secție despre sarci
nile ce le revin In privința spo
ririi producției, a productivi
tății muncii, reducerii prețului 
de cost și îmbunătățirii cali
tății producției. In secția me
canică se execută diferite pie
se de schimb pentru exploată
rile miniere din Valea Jiului. 
De executarea la timp și de 
calitate ă acestor piese depind 
în mare măstirS realizările mi
nerilor. Iată de ce realizarea 
ritmică a planului de produc
ție la toți indicii și îmbunătă
țirea calității produselor con
stituie o preocupare a tuturor 
muncitorilor secției, un su
biect al convorbirilor ținute de 
agitatori.

Tovarășul An
ghel Viorel și-a 
propus zilele tre
cute, după ter
minarea schim-

productivitate tota atinge o 
mai înaltă.

Agitatorul 
bească simplu, clar, pentru a 
ti înțeles de toți. Mai întîl el 
a lămurit ce este productivi
tatea muncii, ce însemnătate 
are sporirea productivității 
muncii pentru, realizarea pla
nului de producție și cum in
fluențează aceasta reducerea 
prețului de cost. Apoi agitato
rul a vorbit despre realizările 
pe care Ie-a obținut colectivul 
secției in acest domeniu.

— In anul care a trecut, a 
spus agitatorul, colectivul sec
ției noastre și-a depășit sarci
na în privința sporirii produc
tivității muncii cu 6,8 la sută, 
’ar în primele două luni ale 
acestui an, la principalele sor
timente, bunăoară la piesele de 
schimb, am atins, de aseme
nea, un randament cu circa

a început să vor-

bului de dimi
neață, să orga
nizeze o convor
bire cu un grup 
de muncitori
din secție pe te
ma posibilită
ților existente 
în secție pentru
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Anul acesta, tovarășul Konya 
Adalbert va sărbători 10 ani de 
cînd a ieșit la pensie. Să nu cre- 

g deți însă că anii ce s-au scurs 
g din 1952 — cînd a intrat în rîn- 
8 dul pensionarilor — au fost ani 
8 de odihnă, deși fostul miner ar 
8 fi meritat-o din 
8 cunoscuții, 
8 întilnit mereu 
8 ticipînd la 
8 mai diferite 
8 țiuni gospodâ ești, 
8 mereu plin de 
8 voie bună, mereu 
8 tînăr.
8 De
8 are acum Konya 
8 baci ? Dacă-i pui 
8 bătrînulul această 
8 întrebare, apoi 
8 trebuie neapărat 
8 să rămîi mai mult 
8 timp împreună cu 
e> dînsul căci discu- 
g riz’Z<? alunecă spre 
g probleme care in- 
g teresează pe toți 
8 locuitorii Aninoa- 
8 set. El e locțiitorul

secretarului orga
nizației de bază 
cartier 1 Aninoa- 
sa, care își desfă- 

activitatea

plin. Prietenii,

de preocupări. II preocupă pro
ducția minei, gospodărirea comu
nei, discută cu aprindere despre 
evenimentele internaționale. Nu 
lipsesc nici glumele, căci Konya 
baci știe multe. Numai despre 
griji nu vorbește bătrînid. Nu, 
pentrucă lui, asemeni tuturor ce-

l-au 
par
cele
ac~

laora 
sindicatelor 
avea loc o 

de filmul

10,

• Biblioteca clubului central 
al sindicatelor din Petrorapi 
este deschisă î^Ff orele 10-12.

DE MUNCA
10 la sută mai mare deeît cel 
prevăzut. Dar realizările nu 
trebuie să ne mulțumească...

Agitatorul a reamintit că pe 
anul 1962 colectivul secției și-a 
stabilit drept obiectiv în între
cere să realizeze sarcinile de 
plan în 11 luni. O cale sigură 
pentru atingerea acestui obiec
tiv este sporirea continuă a 
productivității muncii. In cu
vintele sale, agitatorul a ară
tat pe larg care sînt posibili
tățile pentru ridicarea conti
nuă a productivității muncii.

— O cale importantă pen
tru a spori productivitatea 
este, așa cum o știți cu toții, 
folosirea din plin a timpului 
de lucru, preluarea lucrului din 
mers la fiecare mașină, folosi
rea rațională a utilajelor. Prin 
aceasta înțelegem atît folosl-

în pag. 3-a)

IN CLIȘEU : Un aspect din timpul convorbirii.
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81 șoară
g „pe vale în jos“.
8 Deși zăpada e în- 
8 că groasă, primă- n 
g vara e numai prin 
g apropiere, și în acest an Aninoasa 
g trebuie să devină mai frumoasă, 
g mai curată, mai plină de flori și 
° verdeață.
- Toate trebuie pregătite de pe 
o acum. S-a luat legătură cu depu-
2 tații circumscripțiilor electorale 
2 comunale, cu organizatorii grupe- 
ă lor de partid constituite pe străzi 
o spre a se stabili și organiza din 
o timp acțiunile de înfrumusețare 
o a localității.O o o 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8

lorlalți pensionari, partidul și gu
vernul le asigură pensii cu care 
pot trăi o viață liniștită,

Sttnd de vorbă cu Konya baci, 
îți vin fără să vrei în minte acele 
vremi cînd vîrsta pensiei în
semna pentru minerii și munci
torii Văii Jiului certificatul de 

.cerșetor, aruncarea pe drumuri, 
bătrîneți pline de zbucium și su
ferințe de nedesais. Așa se sfîr- 
șea viața celor ce nu mai puteau 
munci pentru umflarea averilor 
stăpînilor de mine. Și-ți dai încă- 
odată seama că puterea noastră 
populară a adus celor ce muncesc, 
bucuria, siguranța, bunăstarea 
în perioada ce urmează 
care ei și-au făcut din 
toria în cîmpul muncii.

Deseori pe Konya baci îl în- 
tîlnești la sindicatul minei, unde 
muncește în cordisia de cenzori 
în care a fost ales din partea pen
sionarilor. II întîlnești și la corni 
tetul de partid al minei, ajutînd 
la diferite lucrări

Dacă stai de vorbă cu bătrînul 
8 pcnsionist. ai în față un cerc larc 
o
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Cursuri de ridicare a
Comitetul sindicatului prepara- 

ției Lupeni desfășoară o largă ac
țiune de ridicare a calificării pro
fesionale a muncitorilor, corespun
zător cerințelor actuale ale produc
ției. In această privință, comitetul 
sindicatului, împreună cu conduce
rea preparațici au trecut la orga
nizarea a două cursuri de ridi
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calificării profesionale
care a calificării profesionale, la 
care participă 114 muncitori de la 
flotația de șlam, manevranți și șefi 
de manevră de la transport. Odată 
pe săptămînă, ingineri și maiștri 
cu o îndelungată . “ experiență în 
muncă țin în fața muncitorilor lec
ții urmate de demonstrații practice 
în legătură cu aplicarea metodzlor 
înaintate de lucru.
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 Destrămați prin înălțime
Se alungă norii

$1 in șiruri lungi prin zare
Se Întorc cocorii.

f C* trezit din somn pămintul
1 Adormit de-o iarnăr

♦
f
♦

?r
♦
V
I

♦
♦

p

f
♦
♦
♦
♦
4
f
4 
ț
P
P
ț
f
4
P
P
♦

ț Viața-și reîncepe cursul
? Cu elan sporit,
? „Primăvară, surioară,
T Bine ai venit" !
♦ I. SASAREAN
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tin covor de flori pl&pinde 
S-a pornit s-aștearnă.

Pe sub poale de pădure 
Răsărit-au trlmbe, 
Ghioceii-n straie albe 
Si cu fituri strimbe.

Iar un fluture besmetic 
Se porni să zboare 
Beat, de-atîta veselie 
Răsplndită-n soare.

Doar zăpada prin unghere 
Și gropi mărginașe, 
înspre soare caută-n silă 
Cu priviri pismașe.

Șantierele-și încep 
Munca creatoare 
Harnice, mistrii se-ntree, 
Scînteind în soare.

Noi fundații de beton 
Se toarnă-n cofraje 
Ce pe nesimțite cresc 
Devenind, etaje !

Aburi calzi ies din pămînt 
Și de pe ogoare,
Se aude-un ne-ntrerupt, 
Zumzet de tractoare.

Ori și unde-n jur privești 
Toate reînvie,
Dornice, la viață nouă 
Muncă, veselie.
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Activitate intensă
Artiștii amatori de la I.C.M.M. 

Petroșani desfășoară o inten* 
s* activitate culturală. Recent 
brigada artistică de agitație a 
întreprinderii a prezentat la 
stația de radioficare a orașu
lui un frumos program artis
tic. Paralel cu activitatea bri
găzii au loc repetiții și ale e- 
chlpei de dansuri de curind 
Înființată. Instructorul volun
tar Oprea Emil a căutat să in
troducă In repertoriul echipei 
dansuri cu caracter local. In 
cUrlnd spectatorii din Petro
șani Vor avea prilejul să ur
mărească pe artiștii amatori 
de Ia I.C.M.M. Petroșani in
tr-un spectacol pe care-I pre
gătesc acum.
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La 
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Măiestria

пленной, 
minerilor 

interpretativă

.Formații artistice 
din Valea Jiului”
a 

formațiilor artistice de ama
tori din Valea Jiului a depășit 
de mult granițele regiunii 
noastre.

Echipa de teatru a căminu
lui cultural din Cimpa, coru
rile minerilor din Lonea, Pe- 
trila, Lupeni, Vulcan și altele 
sînt bine cunoscute ascultăto
rilor de radio din țara noastră.

Zilele 
clubului minier din Lonea, a 
sosit o scrisoare din partea 
Radiodifuziunii si Televiziunii

acestea, pe adresa

Romîne, București, în care 
membrii formației corale șl 
minerii loneni, sînt încunoștî- 
înțați că în cadrul emisiunii 
„Formații artistice ale mineri
lor din Valea Jiului" corul șl 
iechipa de fluierași din Izmea 
va prezenta un nou spectacol 
radiodifuzat. Un ncu succes al

artiștilor amatori din Lonea șl 
o Înaltă apreciere a măiestrie! 
lor artistice I

Redăm mal Jos scrisoarea 
Radiodifuziunii și Televiziunii 
Romine, sosită pe adresa clu
bului minier Lonea.

DRAGI TOVARĂȘI,
Vă comunicăm că la data de 

25 martie a. c. ora 11, pe pro
gramul I, veți putea asculta în 
Cadrul emisiunii „Formații ar
tistice aie minerilor din Valea 
Jiului" cînteee interpretate de 
corul și echipa de fluierași a 
minerilor din Lonea.

Vă rugăm transmiteți mem
brilor corului și dirijorului sin
cere urări de noi succese in 
munca cultural artistică. .

Cu salutări
DIRECȚIA

©----- ----- ------

tovărășești,
MUZICALA

Brigada științifică pe teren
Zilele trecute, căminul cultural 

din Iscroni fremăta de animație. 
Se anunțase din timp că o bri
gadă științifică a S.R.S.C.-Petro- 
șani va sosi în aceea zi pentru a 
răspunde la întrebările puse de 
țăranii din această comună cu o 
săptămînă în urmă. Și într-adevăr, 
brigada științifică îsi făcu apari
ția. Primul care a răspuns la între
bări a fost tovarășul dr. Lepădatu 
Constantin. Cu foarte mare interes 
au fost ascultate răspunsurile date 
privind felul cum apare boala can
ceroasă, cum fiecare cetățean poa
te să depisteze simptomele cance
rului și care sînt mijloacele de 
combatere a lui. De asemenea, în 
explicațiile date s-a arătat grija 
pe câre o acordă statul nostru de
mocrat-popular pentru ocrotirea 
sănătății oamenilor muncii.

In continuare tov. Sofonea M.; 
asistent la I.M.P., a răspuns la în
trebările • puse de țărani privind 
Aparatele folosite de 

rin în ținerea legăturii 
tul", „Ce se întîmpla 
cosmică intîlnea un 
s.Cîte straturi de aer există* 
multe alte asemenea întrebări.

Tovarășul profesor Verzan Ma
rin a răspuns la întrebările privind 
s,Apariția primului dicționar și 
cine l-a făcut" și „Apariția bibliei 
și autorul ei‘‘.

Explicații ample au fost date de 
către tovarășa profesoară Krausz 
Septimia la întrebările „De ce azi 
nu se mai transformă maimuța în 
om". Pentru explicarea acestei în
trebări tovarășa profesoară a fo
losit o serie de planșe cu ajutorul 
cărora a arătat în mod convingă
tor originea maimuței și a omului

De asemenea, ea a explicat tot cu 
ajutorul materialului intuitiv, pro
cesul de transformare a maimuței 
în om. De un deosebit interes s-a 
bucurat răspunsul la întrebarea 
,Care sînt dăunătorii plantelor și

3 a 
și un 

.. . care 
produc larvele, cărăbuși și alte in
secte dăunătoare culturilor. In ju
rul acestei întrebări s-a purtat o 
plăcută discuție între cultivatorii 
de pomi și profesor.

Pentru completarea răspunsuri
lor au fost prezentate filme docu
mentare științifice „Eclipsele de 
soare", „Adevărul despre Adam" 
și „Ce este cancerul și cum se 
tratează el".

Răspunsurile date de membrii 
brigăzii la întrebările puse au fă
cut ca cetățenii să solicite deplasa
rea brigăzii mai des în mijlocul

>»
pomilor*. Tov. prof. Krausz 
prezentat, pe lingă planșe, 
însemnat număr de fluturi

Ci>4î âiâ-se-w.Va - lea Câdui m-na sa dus ja-foă. 
pom ptxe erfitt

Ho b-nt pa-sut 
pt loc

: Йа-ѵ wXto 5/’ .
а -ffy 5a/

Cc£r- Ьи-пи-ki! 
buo dia sim/

Cintă mamă cintă mie
Cînteee de bucurie
Cintă să răsune „Valea"
Că din mină s-a dus jalea.

STRIGATURA I.
Și la șut ca șl la joc 
Nu tine pasul pe loc 
Dă-i virtos și apăsat 
Cărbune bun din strat.

Hop I

П.

his

hop !

Iuti Gaga- 
cu pămîn- 
dacă nava 
meteorit", 

“ Și
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cu directorii și bibliotecarii

Cintă codrul 
Că avem zile
Zile cu senin și soare 
Pentru lumea muncitoare

să răsune 
mai bune

■ â

STRIGATURA II.
Dă-i virtos ca să sporească 
Munca noastră minerească 
Apăsat și cu bătaie

. Cum apeși pe papagaie.
Hop ! hop I

ni.
Zi-i să vină muncitori! 
latele și toți feciorii 
Să le cinte inima 
Să-nvirtească țarina.

STRIGATURA IIL
Zl-1 bădiță zi-i și tu
Să răsune Mureșu
Frunză verde busuioc
Tot poporul e în joc.

Нор I hop !’.

La clubul sindicatelor din Petroșani activează mai 
cercuri pentru tineret și copii printre care și cel de 
amatori. Aici tinerii care doresc să se inițieze In arta ___
grafiei au la dispoziție un laborator dotat cu diverse apa
rate foto precum și manuale de specialitate.

IN CLIȘEU : Un aspect de ia o lecție practică a cercului 
de foto-amatori de la clubul sindicatelor din Petroșani.

multe 
foto- 
foto-

in zilele de 17 și 18 martie a.c., 
în localitatea Iscroni, s-a desfă
șurat seminarul cu directorii că
minelor culturale și bibliotecarii 
sătești.

Tematica seminarului a fost 
„Desfășurarea propagandei științi
fice în cadrul căminelor culturale 
și munca cu cartea în rîndul tine
retului".

Prima lecție din cadrul semina
rului a fost prezentată de către 
secția învățămînt șî cultură a Sfa
tului popular orășenesc Petroșani 
și s-a referit la răspîndirea cu
noștințelor științifice. In lecție s-a 
făcut o analiza amplă a muncii des
fășurate de activiștii culturali pentru 
răspîndirea cunoștințelor științifice 
în rîndul țăranilor. De asemenea, 
au fost arătate care sînt sarcinile 
instituțiilor culturale, metodele, 
formele și procedeele ce trebuie 
folosite pentru răspîndirea cunoș
tințelor științifice in etapa actua
lă.

Cea de a doua lecție a fost pre
zentată de către 
bliotecii orășenești Petroșani și s-a 
referit la munca de răspîndire a 
cărții științifice în rindurile tinere
tului. Cu această ocazie s-au făcut 
o serie de recomandări privind fo
losirea celor mai adecvate forme 
de popularizare a cărții științifice 
în rindurile țăranilor muncitori.

După lecții, mai multi directori 
de cămine culturale ți bibliote
cari au vorbit despre metodele și 
formele pe care le-au întrebuințat 
ei pentru răspîndirea cunoștințe
lor științifice în rindurile țărani
lor muncitori. Astfel, tovarășul Be- 
jenaru Gheocghe, a arătat cum se 
desfășoară propaganda prin con
ferințele științifice în cadrul câini-

oului cultural pe саГо-1 conduce. 
Conferințele au fost ținute de oa
meni competenți, buni cunoscători 
ai problemelor pe care le-au pre
zentat. De asemenea, el a arătat 
că toate conferințele expuse au 
fost însoțite de filme științifice 
precum și de materiale documen
tare intuitive ca planșe, hărți sau 
diafllme, lucru ce a ușurat în mare 
măsură înțelegerea problemelor 
dezbătute

Tovarășii Popa dia Pănița $• 
Nereanțu din Bărbăteni au arătat 
cum au organizat la căminele lor, 
serile științifice, serile de între
bări și răspunsuri, 
„Cine știe riștigă", 
sprijinul acordat de

concursurile 
care a fost 

către brigăzile

responsabilul bi-

căminelor culturale
răspîndirea cal- 
oamenilor mun-

științifice pentru 
turii în rindurile 
cii

Rezultate bune în munca de 
popularizare a cunoștințelor știin
țifice a obținut și căminul cul
tural din Iscroni unde s-a ținut un 
însemnat număr de conferințe cu 
caracter științific, s-au organizat 
concursuri și alte acțiuni.

Seminarul cu directorii cămine
lor culturale și bibliotecarii a 
constituit un prețios schimb de ex
periență între activiștii culturali 
de aici ei pierind cu prețioase în
drumări pentru activitatea de vii
tor.

MARCU PETRE 
inspector metodist cultural

— --------------@-—

Pregătiri în vederea apropiatului concurs 
de teatru pentru amatori

In vederea celui de-al IlI-lea 
festival de teatru al formațiilor 
de amatori, „l.L. Caragiale", un 
grup de artiști amatori din Cimpa 
au început munca de pregătire în
că de anul trecut, punind în sce
nă piesele „Piatra din casă" și 
„Arvinte ți Pepelea" de V. Alee- 
sandri. Cu aceste piese, artiștii a- 
matori din Cimpa au făcut mai 
multe deplasări printre care : la 
căminele culturale din Jieț, Is
croni, Ranița și clubul muncitoresc 
Lonea, bucurîndu-se peste tot de 
un frumos succes.

Inafara celor două piese amin
tite mai sus, artiștii amatori din 
Cimpa au pregătit și piesa „Nea
murile" de T. Bușeam pe care au 
prezentat-o în premieră în ziua de 
4 martie 1962.

Interpxeți ca Lomăoar Ioan, Va

sile Ursache, Musca Maria, Da
vid R., Cerna Ioan, Ursache Ilina, 
Cernat Petru și Sas Nicolae au 
adus în scenă farmecul noului su
flu în viața colectiviștilor, atitu
dinea nouă față de muncă și avu
tul obștesc. Alături de aceștia Daj 
Viorel, Moian loan și Gărgan Sta- 
rnate, prin felul cum și-au inter
pretat telurile, au arătat publicu
lui spectator că arma criticii și 
autocriticii îndreaptă greșelile care 
ar putea aduce' prejudicii colecti
vului in care trăim.

Piesa „Neamurile" interpretată 
de artiștii amatori' câmpeni s-a 
bucurat de un succes binemeritat. 
Artiștii amatori din Cimpa sînt ho- 
tărîți ca la apropiatul Concurs să 
nu-și dezmintă faima pe care și-au 
creat-o.
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Convorbire Io locul de muncâ DEZACORDURI COMERCIALE
(Urmare din pag. l-a)

rea unei turații corespunză- ■ 
toare pentru fiecare piesă1 de 
prelucrat cit și îngrijirea strun
gurilor. Agitatorul a dat și un 
exemplu, arătînd că realizările 
unuia din fruntașii secției, ale 
strungarului Szilagyi Alexan
dru, care reușește să obțină o 
productivitate ,mare, se dato- 
resc tocmai bunei organizări a 
muncii, folosirea rațională a 
mașinii.

In discuție a intervenit șl 
unul dintre muncitorii prezențl 
la convorbire, rectificatorul 
Boța Rusalln.

— Fiind vorba de folosirea 
rațională a utilajelor, apoi 
despre asta putem discuta mai 
mult. Cel mai important ar fi, 
cred, ca toți muncitorii să fie 
preocupați ca mașinile la care 
lucrează să fie întotdeauna în 
bună stare de funcționare. Ce 
se intîmplă ? Unii muncitori, 
cum ar fi Kolbert îosif, de pil
dă, nu dau toată atenția între
ținerii strungurilor. Se apucă 
omu\ de treabă la începutul 
schimbului, iar peste două-trei 
ore. cînd ar lucra mai bine, 
trebuie să se oprească. De ce ? 
Afumă cutia de viteze pentru 
că n-a fost unsă la timp cu 
ulei. Dar dacă tovarășul Kol
bert și mâi ales cei de la Ser
viciul de întreținere ar fi fă
cut revizia strungului la timp, 
ar fi constatat că cutia de vi
teze n-a fost unsă și astfel a- 
prirea strungului în timpul de 
lucru s-ar fi putut preîntîm- 
țhina. Propun ca la sesizarea 
oricăror mici defecțiuni, mun
citorii să anunțe maistrul pen
tru a se lua măsuri în vede
rea reparării la timp a mași
nilor.

— A) dreptate tovarășe Boța 
— răspunse agitatorul. Pentru 
asigurarea revizuirii la timp a 
mașinilor s-au și luat măsuri. 
Dar, la fel trebuie să avem 

mereu în vedere buna organi
zare a lucrului la locul de mun
că. Fiecare muncitor să se â- 
provizioneze din timp cu scu
lele necesare, cu tot ce are ne
voie la locul de muncă.

In ceață,
Pe Un dîmb înzăpezit, alături 

de и baracă nu prea arătoasă in 
care s-a înghesuit întreagă admi
nistrație a grupului de șantiere, se 
află o gazetă de perete. Dacă at, 
vrea să-i citești articolele, te simți 
fEțet de un desen, întins pe în
tregul fond al gazetei de perete, 
care-ți înfățișează marea construc
ție a Coroieștilor, unul din prin
cipalele obiective ale șesenalului. 
Predomină uriașa clădire a spă
lătoriei, alături de care se află 
silozuri, ateliere, — toate inpîn- 
gite de rețeaua liniilor ferate.

De aici, de pe dimbul pe care 
se afla gazeta de perete, ți se in- 

'fițișează șantierul, și cu inima plt~ 
na de bucurie identifici principa
lele obiective inălțindu-se masiv, 

' Corpul spălătoriei pate a se lua la 
întrecere în înălțime cu dealurile 
din per. Pe schelele spălătoriei, se
parației, silozului de bruți, stației 
de încărcare a funicularului de 
baldare roiesc Zeci, sute de oa
meni, constructorii noului obiectiv. 
Noua construcție a șesenalului 
prinde viață și de ea își leagă 
numele maiștrii Cbelaru Gheorghe, 
Pdkete losif, constructorii Ninu 
Nicolae. Traistă loan și atiția al
ții.

E greu să cuprinzi de aici imen
sitatea șantierului. Unele lucrări de 
tefâsamente, podețe de cale fera
tă se pierd în ceață—departe spre 
Iscroni. In această negură a colu
rilor, la periferia șantierutui, și-au 
găsit teren pentru а-și demonstra 
adevăratele lor „talente" cîțiva 
dintre cei cărora colectivul șan
tierului le-a acordat încredere.

Nu, nu sînt muncitori de riad. 
Sini ditai maiștri, pe nume Erie 
Nicolae din sectorul spălătorie. 
Coblescu Dionisie de la silozul de 
bruți, Baboș Ladislau al cărui loc 
de muncă, ca de altfel și propria-i 
contribuție la efortul colectivului 
nu prea pot fi definite. Oameni, 
in fond, bine pregătiți, care și-ar 
fi putut găsi .un loc în lupta pen'ru 
a da Viață marii spălătorii a Co-

— Fu propun, a intervenit 
in discuție și tînărul strungar 
Preduț loan, ca secția sculă- 
rîe să acorde o mai mare aten
ție ascuțirii cuțitelor.

— Dar pentru a putea fo
losi rațional utilajele și a pre
veni orice defecțiune tehnică, 
fiecare muncitor trebuie să-și 
ridice necontenit calificarea 
profesională, a continuat agi
tatorul. In secția noastră se 
deschide zilele acestea un curs 
de ridicare a calificării. Pro
pun ca acest curs să fie frec
ventat de către toți muncito
rii. Ridicîndu-ne calificarea, 
vom putea gîndî mal bine, vom 
putea găsi noi posibilități pen
tru fdloslrea deplină a utilaje
lor, pentru perfecționarea pro
cesului de producție, adică 
vom putea veni cu mai multe 
propuneri de inovații.

Agitatorul a arătat apoi că 
inovatorii, toți muncitorii, tre
buie să fie preocupați de gă
sirea unor noi soluții în vede
rea reducerii timpului nepro
ductiv la manipularea strun
gurilor. Foarte util în vederea 
sporirii productivității muncii 
in secția noastră, ar fi mal a- 
les conceperea unor dispoziti
ve pentru fixarea rapidă a 
pieselor în mașini. îmbunătă
țirea calității producției este 
strlns legată de ridicarea pro
ductivității muncii, a spus a- 
gltatorul. El a arătat cit de 
mult dăunează piesele rebu- 
tate. De aceea lichidarea re
buturilor trebuie să preocupe 
pe fiecare muncitor.

Oamenii 11 ascultau cu Inte
res pe agitator. Au intervenit 
In discuție șl alți muncitori. 
Fiecare avea o propunere, o 
idee pentru îmbunătățirea or
ganizării muncii în secție.

In acest fel. convorbirea șl-a 
atins pe deplin scOipul. Cu o- 
cazia convorbirii au fost puse 
în lumină noi rezerve interne 
care folosite vor duce la spo
rirea continuă a productivită
ții muncii, cale sigură spre 
realizarea angajamentelor lua
te de colectivul secției în în
trecerea socialistă.

'"T" ■* ..=~=

la periferia șantierului
roieștilor. Ei însă, „băieți deț- 
tepți" cum se autointitulează, și-au 
găsit un „locșor" mai plăcut — 
anume dincolo de limitele șantie
rului, la bufetul din Iscroni, de 
lingă podul de peste Jiu.

— Auzi, bă, deștepții, să spună 
că noi nu ne facem datoria ? Ce-s 
ei bi l Zidari bă, simpli zidari, 
ciocănari bă, salahori de duzină 
de care te împiedici pe oriunde. 
Asta sînt! Uite bă, ăștia și-au 
luat nasul la purtare și-ți zic: 
dom maistru azi n-am putut lu
cra ci n-au fost materiale, că le-a 
lipsit dracu mai știe ce. Aștia-s 
oameni bă ?

— Hei frumușico, ia mai ar

FOILETON

de-ne cite o „fiartă" că pe șantier 
e frig al dracului, zăpadă, te piș
că vintul...

Ene, Coblescu și Baboș sorbiri 
în tihnă țuica fiartă. Din timp în 
timp, pe Ene îl bufnea risul:

— Si știți bă, ci bufetul ista e 
descoperirea mea. Aici nu ne pot 
găsi cu una cu două și pe chestia 
asta îmi stnieți datori cu cile un 
rînd. Era bine și la „Straja" în 
Vulcan. Mai cite un pic de muzi
că, mai în centru, dar prea se 
luau de noi. p-ormă știți, bufetul 
de la Coroiești. Era aproape, dar 
și acolo ne dibuiau iute. Hei, dar 
cel mai bine era acasă la momîrla- 
nii ăia. Acolo nici dracu nu poate 
să te dibuie 1

— Era bine, nea Ene dar dacă 
te îmbătai mereu ca un porc și 
dădeai semne de scandal, ne-a în
chis momîrlanul ușa in nas. Și 
uite, am fost nevoiți să luăm 
drumul Iscromului...

— Abq, carevdsăzică nu prea 
ești mulțumit cu descoperirea asta 
a mea, ripostă Ene. Pe chestia as
ta re sa ■ mai . plătești un
rînd. tot „fiartă". Hei păpușico,

Centrul Petroșaniului este și 
principala arteră comercială a 
orașului. Aici se află multe ma
gazine alimentare și industria
le, restaurante și cofetării, fri
zerii și librării.

O vizită pe această arteră 
comercială îți scoate însă in 
cale și o seamă de... curiozi
tăți care, probabil, nu au atras 
atenția conducerilor unităților 
respective. Să le vedem :

în Piața Victoriei atrage
* atenția. îndeosebi seara, 

firma „Berăria Carul eu bere", 
o firmă de neon de dimensiuni 
apreciabile, dacă nu chiar exa
gerate. Citirea ei îți suscită ne
dumerirea. Dacă scrie BERA 
RIE atunci bineînțeles ей îvj 
loca! trebuie să găsești de <v&n- 
zare bere. Iar dacă pe firasă 
scrie CARUL CU BERE, te 
aștepți ca Înăuntru să fie cis- 
wărie sau librărie, ci tot bere. 
Atunci care-i logica alăturări 
Intr-o singură firmă a două 
cuvinte care arată același lu
cru ?

A utodeservire — este flr- 
лта care îmbracă frontis 

piciul magazinului alimentar 
I.C.R.A. Vînzarea la această 
unitate se face în felul urmă 
tor: clientul <•" ia intrare v 
coșuleț, se SERVEȘTE sing"’* 
cu mărfurile așezate ne raf
turi, iar apM nîgtcste Îs 
costul mărfurilor. Atunci, da-

..=0=_ -------

Rezultate bune 
pe trimestrul П

Zilele acestea toate școlile au 
încheiat situația la învățătură a 
elevilor pe acest trimestru. Rezul 
tate bune a obținut în trimestrul 
II și Școala de 8 ani nr. 3 din Pe
troșani. Din numărul total dc 
elevi, peste 85 la sută au fost de
clarați promovați. Cei mai buni la 
învățătură pe acest trimestru au 
fost elevii Horga Miron, Vlad 
Nicolae. Bota Miron, Bara Ana, 
Urițescu Adrian, Vlădan Angela, 
Vasilescu Doina, Davidoi Viorica 
și alții.

ni s-au uscat gîturile. Hai cu u- 
dătura ! Iar tu, Coblescule, ar tre
bui să mă pupi că deși zici că 
e departe, nu te văd toți, nu latră 
toți la tine cum că ți-ai face șutul 
prin cîrciwni.

—Dom’ Ene, iartă-măs dar ești 
încă cu caș la gură — îl apostro
fă Coblescu. Ești băiat deștept dar 
nu le prea pricepi așa, mai la 
adine. Cită vreme latră la noi ăia 
mici, mti o teamă! Să nu latre 
ăi mari — asta e I Spune dum
neata, dom’ Ene, spune dumneata 
dorn Baboș ați pățit pînă acum 
ceva ? V~a luat în răspăr șeful 
șantierului ? Nu. Nu, că nu le dă 
mina. Noi sîntem maiștri, șl dacă 
plecăm noi ce se face șantierul, că 
și așa mai sînt două posturi de 
maiștri vacante pe schemă. Nu le 
convine — plecăm. Ori Unde mer
gem, tot maiștri rămînem l Asta-i 
fraților, ăsta e punctul „tare". De 
asta merită să mai bem cîte un 
rînd ! Noi ăștia, știm să conducem 
șantierul și de la o distanță de 
5 kilometri l

ic

Și-n acest timp, oamenii pe șan
tier, îi așteaptă pe cei trei domni 
maiștri.

Ii așteaptă, îi reclamă, ii critică 
cînd îi prind pe șantier, îi înjură 
cînd se încheie luna și văd că rea
lizările sînt mai mici decît puteau 
face. Știu și cei din conducerea șan
tierului, in frunte cu tov. ing. lo- 
nescu Mircea, șeful grupului de 
șantiere, că cei trei eroi lipsesc 
nemotivat de la serviciu, vin beți 
pe șantier, au atitudini murdare 
față de muncitori, neglijează sar
cinile de producție strecurîndu-se 
în ceață spre cîte un bufet.

„Nu, să пи-i criticați prea tare, 
sînt în stare să te sfătuiască cei 
din conducerea șantierului. Sînt 
păcătoși, ne provoacă greutăți, dar 
n-avem maiștri".

Dar dacâ-i aveți vă ajută la 
ceva ?

B. IONESCU. 

că în magazin se face AUTO
SERVIRE de Ce firma arată 
AUTODESERVIRE ? Peste tot 
în țară s-a trecut la denumi
rea corectă, numai magazinul 
I.C.R.A. face opinie separată.

pof etăria nouă din Petro- 
'"’’șani merită să fie vizita

tă. Peste tot oglinzi, lumină
fluorescentă, mobilier nou, stră
lucitor, personal frumos și igie
nic îmbrăcat, mă rog deservi
re civilizată. Intri înăuntru, 
singur sau cu prieteni, te a- 
șezi la o masă și comanzi ceai, 
cafea, prăjituri — după gust. 
Stai pe scaun cu căciula sau 
pălăria pe cap și bei la ceai 
sau cafea, stai pe scaun îmbră
cat cu paltonul și te lupți să 
mînuiești lingurița pentru a 
mtaca prăjitura sau frișca fă
ră să-ți picure ceva pe haine. 
De ce ? Pentru că în cofetărie 
nu este un CUIER pe care 
să-ți pui căciula, pălăria, pal
tonul etc.

Pliscurile cu muzică popu- 
*-‘rlară, ușoară, simfonică 

sînt foarte mult căutate căci 
posesorii de picupuri se numă
ră cu sutele. Dar, pentru a găsi 
discul preferat, trebuie să des
chizi multe uși. Discuri se gă
sesc la magazinul de foto-sport- 
milzică. Dacă nu găsești discul 
căutat la acest magazin mergi 
la... librărie căci si alei se vînd 
discuri. Poate că investigația 

nu-ți este fructuoasă nici aici. 
Atunci it< cauți norocul la ma - 
gazinul de... napetăWe. unde 
sînt. de asemenea, discuri Si
dacă nici aici nu este placa 
preferată, mai mergi și Ia ma
gazinul de... solduri de lingă 
pare, căci și alei se vînd dis
curi.

De ce nu se concentrează 
vînzarea discurilor într-un sin
gur magazin, care să fie do
tat cu picupuri pentru încer
care, cataloage ?

TTitrinele constituie oglin- 
v da magazinului, un efi

cient mijloc de reclamă. Pentru 
aceasta însă, este necesar ca 
vitrinele să fie schimbate des, 
organizate pe teme, grupuri de 
produse. La magazinul cu ar
ticole de menaj, la magazinul 
de fierărie, la cele trei unități 
de soldpri, toate pe strada 
principală a orașului, vitrinele 
se schimbă însă foarte rar. Oa
re este așa de greu ca vitrinele 
să fie reorganizate trimestrial, 
și chiar n-aj des, cu mărfuri 
de sezon ?

...Probleme, ourioZități din 
domeniul comercial, întllnite 
intr-o vizită pe strada prin
cipală. artera comercială a o- 
rașului nostru. Ce părere au 
despre ele tovarășii competent! 
în aceste treburi ?

ȘT. M1HAI
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Oferte de serviciu
ÎNTREPRINDEREA DE 

EXPLORĂRI 
Lupeni 

cu sediul în Lupeni, 
strada Avram lancu nr. 1 
ANGAJEAZA IMEDIAT :

— Inginer principal eco
nomist cu salariul între 
I860—2200,

— Tehnician I. tehnolog 
normat or cu Salariul întt® 
1200—1600,

— Economist princijeS fl 
cu salariul între 1300— 
1600, I

— Inginer sau eoonomM І 
planificator cu salariul tn» | 
tre 1350—1850,

— Ingineri foraj (șeffl | 
sectoare și șefi serviciu) ca 1 
salariul 1350—2650, i

— Maiștri foraj cu Sala- j 
riul între 1200—1650,

— Maiștri mecanici cu 
salariul între 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 în
cadrați la sectoare, asigu
răm condițiile stabilite de 
legile în vigoare.

Solioltanții se vor pre
zenta la sediul întreprin
derii cu acte de vechime șl 
studii.

Setlla L 5. PeîtflRii
Ține pe data de 25 apri

lie a. c. la sediul secției din 
Petroșani un concurs pen
tru ocuparea următoarelor 
posturi :

2 POSTURI MAIȘTRI 
constructori — eaiariu 
1180-1450 lei.

Condiții : studii, șc&ala 
de maiștri, stagiu 4 ani tn 
meserie.

Informații suplimentare 
se pot primi de la Secția 
L 5 Petroșani, biroul de 
personal, unde se ver de
pune cererile tn vederea 
participării la concurs.
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Conferința de la Geneva trebuie să întreprindă o acțiune 
hotărită pentru dezarmare

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Diferiți oameni de știință so
vietici au cerut participanților 
la conferința de la Geneva să 
întreprindă o acțiune hotărî- 
toare pe calea spre realizarea 
WBui acord cu privire la dezar
marea generală și totală. A- 
țgftstă chemare este cuprinsă 
I» mesajul adoptat la aduna- 
rea care a avut loc la 23 mar
ile la Casa oamenilor de ști
ință din Moscova, la care au 
participat peste 1.000 de per- 
Wane.

Mesajul adoptat de adunarea oamenilor de
Deschizi d adunarea, acad. 

A. Topciev a declarat că oa
menii de știință din toate țările 
își dau prea bine seama ce 
posibilități s-ar deschide în 
fața științei dacă S-ar reali
za dezarmarea. Propunerea pe 
care șeful guvernului sovietic, 
N. S. Hrușciov a făcut-o pre
ședintelui Kennedy de a-și 
uni eforturile în domeniul cer
cetării și folosirii spațiului 
cosmic în scopuri pașnice a 
fost aprobată de toți oamenii 
de știință sovietici, a subliniat 
acad. Topciev.

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

știință sovietici —
Datoria oamenilor de știință 

din toate țările, a spus el, este 
să facă tot ce le stă în putin
ță pentru a feri pentru tot
deauna omenirea de primejdia 
unui război termonuclear.

Prof. I. Lagunova conducă
toarea Institutului de Rdent- 
genologie și radiologie, a subli- 
oiafc ie euvîntarea sa că po- 
W* 4)|eltuielilor militare are 
Nf№№U£uni nefaste asupra 

nivelului de trai șl

Știri din țările
socialiste

de către 
unei cen- 
cu o ca- 

kW în o- 
Cuba. In 5 

? ?

Poporul german 
în pace cu toate

BONN 24 (Agerpres).
„Asociația de luptă împotri

va înarmării atomice a Repu
blicii Federale", care cuprinde 
reprezentanți ai diferitelor pă
turi ale populației vest-germa
ne, a adresat o chemare șefi
lor delegațiilor guvernamenta
le ale celor 17 țări care parti
cipă la lucrările Conferinței de 
la Geneva pentru dezarmare.

Poporul german, se spune in 
chemare, nu vrea război. Po
porul german vrea să trăiască 
In pace cu toate popoarele ve
cine. Ignorîndu-se această nă
zuință, înarmarea Republicii 
Federale continuă, se pregă
tesc legi excepționale.

vrea să trăiască 
popoarele vecine

Conferința dv., scriu în con
tinuare autorii chemării, are o 
însemnătate hotărîtoare pentru 
asigurarea păcii în lumea în
treagă. Problema dezarmării 
generale este una din cele mai 
importante probleme care stau 
In fața lumii. Noi regretăm 
profulnd că politica guvernu
lui nostru nu reprezintă nici 
un sprijin în eforturile pentru 
dezarmare.

Considerăm că aportul ger
man la aceste eforturi trebuie 
să fie renunțarea de către cele 
două state germane de a re
curge la forță în rezolvarea di
ferendelor dintre ele.

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

s&nitâ№> oamenilor.
Dacă dezarmarea generală se 

va re'aliza, a arătat Lagunova, 
o mare parte din populația 
globului va putea fi ferită de 
foamete și subnutriție. Se va 
intensifica extrem de mult ac
tivitatea pentru combaterea’ 
bolilor primejdioase.

A doua termocentrală 
construită în Cuba 

cu ajutorul U.R.S.S.
HAVANA 24 (Agerpres). — 
La 22 martie la Havana a 

fost semnat un contract cu pri
vire la construirea 
Uniunea sovietică a 
trale termoelectrice 
pacitate de 100.000 
rasul Santiago de
conformitate cu acest contract 
U.R.S.S. vă’ furniza Cubei între
gul utilaj, materiale și va 
acorda ajutorul tehnic necesar. 
In cursul anilor 1962—1963 
U.R.S.S. va furniza Cubei două Ș 
turbine cu o capacitate de > 
50.000 kW fiecare.

Aceasta este a doua centra- l 
lă termoelectrică care va fi ? 
construită în Cuba cu ajutorul ' 
Uniunii Sovietice. Prima cen
trală termoelectrică cu o ca
pacitate de 200.000 kW se con
struiește în prezent în orășelul 
‘Măriei.

I;

Proiectele celei de-a doua 
părți a Universității 

din Moscova 
MOSCOVA 24 (Agerpres). 
Arhitecții din Moscova elabo

rează în prezent proiectele ce
lei de~a doua părți a Universi
tății din Moscova, care va de
veni astfel cel mai mare institut 
de învățămint superior din Eu
ropa.

Două clădiri uriașe adăpos
tind facultățile de filologie, is
torie, filozofie, de științe juri
dice, precum și facultatea de 
ziaristică vor forma cea de-a 
doua parte a acestui palat al 
științei.

Se va construi o clădire nouă 
separată pentru biblioteca știin~ 
țifică a universității, cea mai J

(mare bibliotecă universitară din ? 
I lume. Fondul de cărți al biblio- ? 

cuprinde 11.000.000 volu- /

I

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NEW YORK 24 (Agerpres).
Luînd cuvîntul In ședința 

din 23 martie a Consiliului de 
Securitate, P. D. Morozov, re
prezentantul Uniunii Sovietice, 
a sprijinit proiectul de rezo
luție prezentat de guvernul 
Cubei spre examinare Consi
liului de Securitate. Proiectul 
de rezoluție cheamă Consiliul 
de Securitate să ceară Tribu
nalului internațional să stabi
lească dacă hotărîrile luate la 
conferința de la Punta del 
Este sub presiunea S.U.A., în
dreptate împotriva Cubei, co
respund Cartei Organizației. 
Națiunilor Unite și statutului 
Organizației regionale a state
lor americane. Proiectul de re
zoluție cere, de asemenea, Con
siliului de Securitate să sus
pende, ca o măsură pjrelisnina-

ră, valabilitatea hotăririlor 
luate la Puntă del Este, întru- 
cît din punct de vedere al drep
tului international, inclusiv al 
Cartei O.N.U. ele sînt ilegale.

La propunerea reprezentan
tului Ghanei, punctul cuprins 
In proiectul de rezoluție al Cu
bei, care prevede necesitatea 
unei formulări juridice precise 
a termenului „acțiuni forțate", 
a fost pus în mod separat la 
vot. Pentru acest punct au vo
tat Uniune® Sovietică, Romî- 
nia, Ghana și R.A.U. Ștafete 
Unite, Anglia, Franța, ciankai- 
șistul, Venezuela, Chile șl Ir
landa au votat împotriva a- 
cestui punct, lipsind astfel de 
conținut acest proiect de re
zoluție.

Ca urmare, delegatul Cubei 
șl-a retras proiectul de rezo
luție.

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

180,000 de muncitori italieni 
în gpeva

Un mare val de greve a cu
prins insula Sardinia. In lupta 
grevistă s-au încadrat minerii, 
muncitorii agricoli, dochte- 

construc- 
Cagliari este

ROMA 24 (Agerpres).
La 23 martie 180.000 dd mun

citori și muncitoare de la în
treprinderile de tricotaje din 
țară au declarat greva gene
rală cerînd reducerea săptă
mânii de lucru fără reducerea 
salariului.

Muncitorii de la fabricile de 
ciment au declarat, de aseme
nea, o grevă generală de două 
zile în sprijinul revendicărilor 
lor economice.

La Torino muncitorii Uzinei 
de anvelope „Michelen" au' 
hotărît să continue greva ca
re a fost întreruptă pentru cî- 
teva zile. La 23 martie în fața 
.porților uzinei a avut loc o 
ciocnire intre pichetele de gre
viști șl poliție, care a încer- 
pat să aducă pe teritoriul în
treprinderii un grup mare de 
spărgători de grevă.

Poliția a intervenit și împo
triva grevei, care durează de o 
Jună si 
60.000 de 
prinderile 
structoare 
lano.

jumătate, a celor 
muncitori din între- 
metalurgice și con- 
de mașini din Mi-

agricoli, 
muncitorii 
Portul

rii, 
tori, 
paralizat de două zile din 
cauza grevei 
cer sporirea salariului cu șapte 
la sută. în dimineața de 
martie a început greva de 
de ore a muncitorilor de 
toate minele' de pe insulă.

docherilor, care

23
48 
la'

------------------- ------------------- ■ -------------------

In Algeria sifuafia devine îngrijorătoare
ALGER 24 (Agerpres).
Știrile sosite în cursul nop

ții de 23 spre 24 martie din 
Algeria inspiră îngrijorare. In- 
furiați peste măsură de înche
ierea acordurilor de la Evian, 
elementele fasciste din cadrul 
O.A.S. au trecut la acțiuni fă
țișe de rebeliune, la atacuri 
armate împotriva populației 
algeriene pașnice, a soldaților 
și polițiștilor francezi, a clă
dirilor autorităților frahceze 
din Algeria.

După aprecierile agenției 
Algerie Presse Service, de la 
Intrarea în vigoare a încetării 
focului în Algeria au căzut ră
puși de elementele, fasciste ale 
O.A.S. peste 500 de algerieni. 
Intre care numeroase femei și 
copii. Peste 300 de persoane au 
fost rănite din cauza explo
ziilor cu bombe și a altor acte 
teroriste. Pe străzile orașului 
Alger fasciștii din O.Â.S. au 
răspindit proclamații în care

amenință pe soldații armatei 
franceze cu moartea dacă vor 
continua să se împotrivească 
O.A.S.-ului.’

In cartierul Bab el Oued, 
luptele dintre trupele france
ze și ultracolonialiști conti
nuă!. După datele incomplete, 
pînă la ora unu noaptea au 
fost înregistrați peste 15 morți 
și 150 de răniți. Agenția France 
Presse relevă că datorită schim
bului de focuri deosebit de in
tens majoritatea celor răniți 
continuă să se afle în primej
die deoarece ambulanțele mi
litare nu pot pătrunde în acest 
cartier.

In după-amiaza zilei de vi
neri un grup de bandiți ai 
O.A.S. au furat de la banca 
din Oran 2 miliarde 350 de 
milioane franci vechi.

In Franța bandiții fasciști 
continuă să com’^ă noii crime. 
La 23 martie au explodat 
bombe la Bordeaux, Paris și 
Limoges.

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

me. In deservirea cititorilor vor 
găsi o largă aplicare radioul și 
televiziunea.

I Cel mai mare combinat 
de prelucrare a țițeiului 

din R. P. Polonă
VARȘOVIA 24 (Agerprfy.
In apropiere de orașul PHock 

se construiește cel mai mare com
binat de prelucrare a țițeiului 
din Polonia. Combinatul va fi 
alimentat cu materie primă de. 
conducta-gigant de petrol ce vi
ne de la Kuibîșev.

După darea în exploatare, cu 
întreaga capacitate, combinatul 
va prelucra anual șase milioane 
tone de țiței. Lucrările de con
strucție a combinatului, se 
termina în anul 1911.

VOT

Criza politică din Guatemala 
continuu

blice sînt păzite de trupe și po
liție înarmată.

Intr-un interviu 
sei din capitala 
Ernesto Ramirez, 
Asociației studenților din Gua
temala a declarat că studenții 
vor continua greva lor pînă 
cînd țelurile lor — răsturna- 
rea regimului dictatorial — vor j 
fi atinse. El a anunțat că aso- 
ciația va trimite Organizației c 
Națiunilor Unite o scrisoare de 
protest împotriva regimului lui $ 
Ydigoras Fuentes, care încalcă S 
In mod grav drepturile omu- > 
lui. s.

se ascute
CIUDAD DE GUATEMALA 

24 (Agerpres).
Potrivit știrilor ce parvin 

din capitala Guatemalei criza 
politică care a cuprins țara se 
ascute continuu. Numeroși o- 
fițeri superiori au fost desti- 
tuiți din funcțiile lor de către 
dictatorul Ydigoras Fuentes.

Totodată, relatează agențiile 
de . presă, poporul guatemalez 
continuă cu fermitate lupta 
împotriva dictaturii lui iYdi- 
goras Fuentes. In întreaga ța
ră continuă' să se răspîndeăscă 
numeroase manifeste care chea
mă studenții și pe toți oamenii 
muncii să' înceapă o grevă ge
nerală în scopul răsturnării 
regimului lui Ydigoras Fuen
tes și creării unui guvern de
mocratic, care să corespundă 
năzuințelor poporului guate
malez. Grevele părțiale ale 
muncitorilor continuă.

in capitala țării situația con
tinuă să fie deosebit de încor
dată. Patrulele polițienești au 
fost reîntărite, iar clădirile pu-

acordat pre- 
Guatemalei, 
președintele

1 Industria electrotehnică
,■ bulgară se dezvoltă 

tn ritm rapid
/ SOFIA 24 (Agerpres).
■, După specializarea industriei 

, de aparataj de joasă tensiune, / 
în 1961 volumul producției in- ?

'• dustrîei electrotehnice a R. P- t 
’ Bulgare a crescut cu 30 la sută 'i, 
'față de anul I960, iar în *1962 І 
‘ se prevede să crească cu 12 la 1 
sută față de 1960. Numai ț ' 
ducția din anul acesta a uzinei 
de aparataj de joasa tensiune i 
din Sofia va fi mai mare decît 
întreaga producție a Bulgariei 
din 1960. Se dezvoltă deosebit 
de rapid producția de aparate 1 
telefonice. In timp ce în I960 au 
fost produse nu mai mult de \ 
29.000 aparate telefonice, pînă 
la sfîrșitul acestui an producția 
lor va ajunge la 136.000, iar în ( 
1962 la peste 290.000. Speciali” 1 
zarea va permite să se îmbună
tățească calitatea producției și să , 
crească nivelul tehnic al acesteia.

I

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HELSINKI. La 23 martie a 

avut loc la Helsinki semnarea 
unui acord de colaborare a ță
rilor nordice — Suedia, Dane
marca, Finlanda, Norvegia1 și 
Islanda.

va persecutării Partidului Co
munist din S.U.A.

LONDRA. Comitetul executiv 
al sindicatului muncitorilor din 
transporturi din Scoția care 
reunește 20.000 de muncitori, 
a1 protestat pe lingă ambasada 
americană la Londra împotri-

LUANDA. Agențiile de presă 
relatează că în Angola conti
nuă să aibă loc lupte Intre 
forțele patriotice angoleze și 
trupele colonialiste portugheze.

Comunicatul militar al tru
pelor colonialiste portugheze 
menționează că în urma lupte
lor de la Muxuluando au fost 
morți și răniți de ambele părți.

I
I
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PROGRAM DE RADIO
26 martie

gRQGRAMUL I. 7,30 Sfatul
medicului, 8,00 Muzică, 9,00 
Tinerețea ne e dragă, 10,08 
Cîntece ale compozitorilor noș
tri inspirate din lupta tinere
tului pentru pace și prietenie, 
11,30 Almanah științific, 12,15 
Lectură din volumul de repor
taje „Țara stufului" de Miko 
Erwin, 14,00 Muzică populară 
din Banat, 14,30 Uverturi și 
dansuri din operete, 15,45 Mu
zică ușoară de compozitori ro- 
mîni, 17,30 Prietena noastră 
cartea, 18,35 Muzică ușoară de 
compozitori din R. s. Ceho
slovacă, 19,25 Program pentru 
Iubitorii muzicii populare ro- 
mlnești, 21,00 Concert de sea
ră, 21,30 Mari cîntăreți de o- 
peră: Florica Cristoforeanu. 
PROGRAMUL II. 12,15 Scene 
vesele din opere, 12,45 Concert 
de muzică ușoară sovietică,

14,03 Scene din operete, 15,30 
Muzică de estradă interpretată 
de soliști și formații romînești, 
16,30 Vorbește Moscova I 18*05 
Muzică populară romînească și 
a minorităților naționale, 19,40 
Ghid muzical (19) (reluare), 
20,20 Concert distractiv, 21,23 
Lectură dramatizată din po
vestirea „Mama" de loan Gri- 
gorescu, 22,00 Din folclorul 
popoarelor.

_=©=_
CINEMATOGRAFE

26 martie
PETROȘANI — 7 NOIEM-: 

BRIE: Străzile au amintiri; 
AL. SAHIA: Pace noului venit; 
PETRILA : Generalul dela Ro- 
vere; ANINOASA : Bătrîna pia
nină: VULCAN: Muzicantul 
orb; URIC ANI: Vaca și prizo
nierul.
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