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Abatajul cameră 0506 din sectorul V ă fost printre 
mele de la mina Lonea în care s-a introdus mecanizarea 
cărcării cărbunelui. Cu ajutorul craterului blindat scurt 
U.R.U.M.P., cu care a fost înzestrat locul lor de muncă, 
nerii din brigada condusă de Danciu Moise au extras din a- 
batajul 
de 450 
aceasta 
ficat.

IN
gătit pentru a intra în șut.

pri- 
în-

respectiv, din ianuarie și pînă în prezent, măi bine 
tone de cărbune peste plan. Randamentul obținut luna 
de brigadă depășește cu o tonă pe post pe cel plani-

CLIȘEU: Un schimb al brigăzii lui Danciu Moise pre-

din Valea 
extrase peste 

de cărbune, 
rezultate au 
colectivul mi- 

de aici,

5.382 tone de cărbune 
peste plan

Minerii Văii Jiului muncesc 
cu însuflețire pentru îndeplini
rea ritmică a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate în 
întrecere. In luna aceasta, pî
nă în ziua de 24 inclusiv, din 
abatajele minelor 
Jiului au fost 
plan 5.382 tone 
Cele mai bune 
fost obținute de
nei Lupeni. Minerii 
muncind cu un randament me
diu de peste 1,080 tone pe 
post, au dat peste- producția 
prevăzută 5014 tone de cărbu
ne cocsificabil de bună calita
te. Pe locul II în întrecerea 
pe bazin se situează minerii 
petrileni cu un plus de 2.964 
tone de cărbune, urmați de 
minerii de Ia Aninoasa.
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Cpnsum redus de lemn
In abatajele minei din Vul

can se desfășoară o susținută 
muncă pentru extragerea căr
bunelui de calitate șl reduce
rea continuă a consumului de 
lemn de mină.

Prin extinderea armării me
talice în galerii și abatajele 
frontale, consumul de lemn de 
mină a fost redus în lunile ia
nuarie și februarie pe întrea
ga exploatare cu peste 4 m.c. 
pe mia de tone de cărbune, 
față de sarcina planificată.

In extinderea susținerii me
talice în abataje și galerii și 
în extragerea cărbunelui de 
calitate, cele mai frumoase 
rezultate au fost obținute de 
minerii din sectoarele II, III 
și IV.

Cu planul 
trimestrial 

îndeplinit 
Minerii diy sectorul II al mi

nei Fetrila și-au îndeplinit eu 
11 zile înainte de termen pla
nul de producție pe primul 
trimestru al anului. Acest suc
ces are la bază preocuparea 
permanentă pentru ridicarea 
tuturor brigăzilor din sector la 
nivelul îndeplinirii sarcinilor de 
plan precum și folosirea unor 
metode înaintate de lucru. De 
remarcat, de asemenea, faptul 
că randamentul pe sector a 
crescut, față de planificat, în 
medie cu 130 kg. cărbune pe 
post.

Succese frumoase au 
minerii sectorului II și 
vința reducerii prețului 
al cărbunelui. In luna
de exemplu, ei au realizat o 
economie de 6,50 Iei la fiecare 
tonă de cărbune extrasă.

Brigăzile minerilor Munteanu 
Fetru, Roibu Gheorghe și Fi- 
roiu loan au adus un aport 
substanțial la realizările sec
torului.

obținut 
în pri
de cost 
trecută

Mecanicul Diaconescu Vasile. 
fruntaș în producție la I.U.T.

Livezeni reparînd o pompă1 
centrifugă.

Inginerul 
este numai 
ducției, ci și un educator al ma
selor. De aceea el trebuie să întru
nească trăsăturile unui conducător 
de tip nou ; alături de o înaltă 
calificare profesională, să posede 
bogate cunoștințe politice și ideo
logice.

Organizația de partid din ca
dru Institutului de mine din Petro
șani acordă o deosebită importan 
ță muncii politico-educative în 
rîndul studenților, educării masei 
de studenți în spiritul învățăturii 
marxistj-leniniste.

Una din condițiile necesare pen 
aru desfășurarea în rindul stu
denților a unei munci politico-e • 
ducative multilaterale o constituie 
atragerea la această muncă a tu
turor cadrelor didactice. Cadrele 
didactice sînt îndrumate de bi
roul organizației de bază să urmă
rească zi de zi activitatea studen
ților, să le sprijine activitatea ex- 
trașcolară.

Mai avem însă cadre didactice 
care socotesc că munca educativă 
este rezervată numai decanatelor, 
cadrelor tinere, sau catedrei de 
științe sociale. Nu ne poate mul
țumi faptul că unele cadre didac
tice, cu o experiență pedagogică 
bogată, se mărginesc numai la ac
tivitatea de predare, nu iau po
ziție împotriva comportării sau 
ținutei necorespunzătoare a unor 
studenți.

Lecțiile, 
practice și 
pale forme 
vățămînt, contribuie în mare mă
suță la educarea studenților. In 
institutul nostru s-a urmărit ca 
lecțiile ținute la diferite discipline 
să contribuie la formarea concep
ției materialist-dialectâce a studen
ților. In acest scop s-a inițiat ana
liza unor lecții în cadrul catedre
lor, s-au organizat, schimburi de 
experiență între cadrele didactice,. 
urmărindu-se ca lecțiile să aibă 
un bogat conținut ideologic, edu
cativ.

In munca de educare comunistă 
a studenților un rol important re
vine acțiunilor educative organizate 
în timpul liber al studenților. In 
această privință atenția noastră 
s-a îndreptat îndeosebi spre or
ganizarea unei bogate activități e- 
ducative în cadrul clubului stu
dențesc precum și spre organiza
rea de excursii în regiune șî în 
țară. Prin excursiile organizate la 
Muzeul de istorie a P.M.R. din 
București, la Doftana și în alte 
localități s-a urmărit îmbogățirea 
cunoștințelor studenților despre 
trecutul de luptă al partidului, 
despre realizările regimului de
mocrat-popular. De asemenea, în 
institutul nostru au fost invitați 
actviști de partid și de stat, vechi 
pa’rticipanți la mișcarea muncito
rească, oameni de știință, cultură 
și de artă care au vorbit studen-

din zilele noastre nu 
un conducător al pro-

seminariile, lucrările 
consultațiile, ca princi- 
ale procesului de în-

țiloc 
nare

In 
s-au 
literare, de șah, tenis de masă etc. 
Cercul de teatru și brigada artis
tică de agitație a prezentat trei 
spectacole în fața oamenilor mun
cii din Valea Jiului. Socotim însă 
că numărul studenților atrași în 
activitatea clubului este încă mic. 
Conducerea clubului nu dă dova
dă de suficient spirit de inițiativă 
pentru a îmbogăți programul clu
bului. Nu ne mulțumesc încă re
zultatele obținute nici în privința 
atragerii studenților la citirea li
teraturii. Am obținut rezultate bu
ne în privința dezvoltării culturii 
muzicale a studenților, în orga
nizarea reuniunilor tovărășești. Va 
trebui să urmărim însă și pe vii
tor îmbogățirea conținutului edu
cativ al întrunirilor studențești.

O mare importanță în formarea 
trăsăturilor intelectualului de tip 
nou, în educarea patriotică a stu
denților, o are învățămîntul politic 
U.T.M. In institutul nostru se or
ganizează cicluri de. conferințe în 
cadrul cărora studenții audiază 
conferințe pregătite de un grup de 
lectori, sub îndrumarea catedrei 
de științe sociale. Conferințele au 
fost axate pe diferite teme, ca de 
pildă, „Morala comunistă, morala 
omului de tip nou", „Lupta po
poarelor din țările coloniale pen
tru independență națională și eco
nomică", „Momente din lupta 
U.T.C. sub conducerea partidului",- 
„Opoziția dintre știință și religie"' 
etc. De asemenea, se țin și infor
mări politice în cadrul grupelor de 
studii.

Avînd în vedere că succesul ac
tivității politico-educative' este a- 
sigurat numai dacă în fruntea aces
tei activități se situează comuniștii, 
biroul organizației de bază ă îndru
mat îndeaproape grupele de par
tid să îmbunătățească activizarea 
fiecărui membru și candidat de 
partid.

Merită a fi relevată în acest 
sens activitatea grupei de partid 
din anul ПІ electromecanică, al 
cărei organizator este tov. Șpuri- 
gan Geza. Grapa de partid din 
acest an îndrumă îndeaproape ac
tivitatea organizației U.T.M. pe 
an și împreună cu aceasta, activitatea 
tuturor studenților. Grupa de par
tid a reușit să creeze o opinie îm
potriva codașilor la învăță răj 
cum sînt Szilagyi L., Blideă vir- 
gil, Sandu Ioan, Nagy Carol, asț- 
fel că în cele din urmă aceștia 
Mnt nevoiți să se încadreze în rit
mul general de muncă al anului. 
O bogată activitate desfășoară și 
grupele 
ne, II

locțiitor

de partid din anii IV mi
el ectromecaniaă și, altele.

VIRGIL LAZAR
al secretarului organizației 

de partid de la I.M.P.

(Continuare în pag. 3-a)
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Duminică, in centrul orașului Petroșani, s-a deschis 
local destinat dieteticilor — lacto-barul „Miorița".

IN CLIȘEU : Un aspect din interiorul lactb-barului 
rița".

Biroul organizației de bază din 
sectorul _ TV al minei Lonea mi-a 
încredințat sarcina de agitator în 
brigada de la planul V, stratul 
V. Spre sfîrșitul anului trecut, în 
brigadă s-a constatat că în unele 
schimburi nu se pușcă separat 
cărbune și separat intercalația 
sterilă, iar la încărcarea cărbune
lui pe transportorul cu raclete nu 
se alege șistul. Din această cauză 
brigăzii noastre i s-au șters zgci 
de vagonete de cărbune.

Ce am făcut ca agitator pentru 
remedierea acestei situații ? J 
primul rînd am cerut .conducerii 
sectorului o situație cu realizările 
obținute de brigadă in privința 
calității producției, apoi am or
ganizat o convorbire cu toii mun
citorii din abataj. Aici, pe baza 
datelor, am făcut o apreciere a 
muncii noastre și am arătat ca 
realizările obținute nu sini mulțu
mitoare. Le-am arătat că extrage
rea unui cărbune cu mult șist este 
în detrimentul nostru și al pres
tigiului întregului colectiv. Tot
odată am pus în discuție cazul 
minerilor Pocora Dionisie, Cepă- 
lău Pamfil și Stanciu Gligore care

oooo

ÎNSEAMNĂ St PRESTIGIU
nu priveau cu simț d.e răspundere 
ceea ce este mai important în pro
cesul de producție — calitatea 
cărbunelui. Am subliniat în același 
timp faptul că organizația de par
tid din sector, comitetul de secție 
și conducerea administrativi a 
sectorului au chemat toți minerii 
din abataje să îmbrățișeze iniția
tiva „Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pentru șist“.

Munca politică desfășurată a 
dat rezultate. Minerii Pocora Dio
nisie, Cepălău Pamfil și Stanciu 

In Gligore se străduiesc acum să lu
creze mai bine, aleg cu grijă șis
tul vizibil din cărbune. Am consi
derat însă că numai prin această 
convorbire, problema calității nu 
poate fi rezolvată complet. Am 
desfășurat în continuare o susți
nută muncă politică de la om la 
om cu fiecare miner din hri idă, 
precum și cu vagonetarii Belciug 
Vaier, Filip Gavrilă și Țeiușan 
losif cărora le-am arătat cum să 
aleagă șistul ■ vizibil, dînd ca 
exemplu pe tovarășii Bîrlut Cle
ment, Cioca Vasile, Borș Crista- 
cbe, Bălăduță 7.aharia care, în
ooooooooooooooooooooooooooocooooooooocooooooooooooooooooooococoo

8
8timp ce încarcă vagonețele, aleg 

cu atenție fiecare bucată de șist 
vizibil.

i In prezent brigadă noastră, se 
încadrează atît în indicele calita
tiv cît și cel de umiditate și gra-

■ nulatie Rezultatele, bune pe tare 
noi le-am obținut în acest an sînt 
urmarea faptului că minerii au 
înțeles mai htne sarcinile pe care 
le au și au muncit cu entuziasm 
pent-и îndeplinirea lor. Trebuie 
să amintesc că în cursul acestui 
an, brigada din care fac parte, nu § 
c avui șters nici un vagonet de 
cărbune pentru șist.

Ca agitator, voi căuta să fac 
ca toți muncitorii din brigadă să 

' să înțeleagă și mai bine că îm
preună cu sporirea producției de 
cărbune, a productivității muncii, 
lupta pentru calitate trebuie să 
devină sarcina principală a fiecă
rui miner. Calitatea' înseamnă și 

1 prestigiu. Acest lucru ni l-a spus g 
nu odată tov. Gurschi Prâncisc, g 
secretarul organizației de bazfi c 
din sector.

BÎRLEA IOAN 
agitator, mina Lonea
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I STEAGUL ROȘU

ȘI TOTU ȘI A FOST SOARE
De sus, din înalt, cernea o 

ploaie măruntă și rece ca de 
toamnă tlrzie. Terenul părea o 
mare de neroi și apă, Iar jucă
torii, încă de la primele schim 
buri de mingi, au luat o înfă
țișare de parcă ar fi fost în 
tratament la ghiol. Intr-un a- 
semenea decor s-a desfășurat 
întîlnlrea de fotbal dintre Jiul 
Petrila și U.T.A. Pe lingă a- 
ceasta, lipsa lui Ciornoavă, ac
cidentat și a lui Pavlovici, e- 
voluția scorului a pus, o bună 
parte din meci, ca pe jăratec 
pe miile de suporteri ai Jiului.

Meciul începe în nota de do
minare a textiliștilor arădani. 
Timp de trei minute, ei asal
tează poarta apărată de Crîs
nic. Totul s-a dovedit însă un 

. foc de paie. Gazdele își revin 
și atacă la rindul lor. In mi
nutul 5, jiuliștii beneficiază de 
o lovitură liberă de la circa 20 
metri, rămasă fără rezultat.

— Pe un asemenea teren, 
cine înscrie primul gol a cîș- 
tigat — se făceau pronosticuri 
In tribune.

Vrînd parcă să adeverească 
cele spuse, Jiul marcă primul 
gol în minutul 9, printr-un șut 
al lui Ciurdărescu. Rumoarea 
'din tribune încă nu s-a domo
lit cînd în urma unei centrări 
a lui Gabor, același Ciurdă
rescu reia din volei cu un șut 
năpraznic. Ce folos însă că 
mingea se furișează puțin pe 
lingă bară. înaintarea Jiului 
atacă în continuare alimenta
tă de cei doi halfi. Crișan e 
mereu al șaselea atacant.

Uri contraatac, un fault sanc
ționat de arbitru, cam la 18 
metri de poartă și Sasu înscrie 
peste zid. E minutul 20 și sco
rul este egal 1—1. Jiul atacă 
din nou, dar cei care înscriu 
sint tot arădanii. In minutul 
35, Ta un contraatac, mingea 
ее oprește în noroi, Tirlea țîș- 
nește și o introduce în plasă. 
Tribunele au amuțit. Sub spec
trul lnfrîngerii, jucătorii de

—=©=-
Scor egal 

la Aninoasa.:.

la

Intilnirea de fotbal dintre 
Minerul Anlnoasa și Parîngul 
Lonea a fost considerată pe 
drept cuvînt derbiul primei e- 
tape .a returului campionatu
lui regional. Ambele echipe, 
aspirante la locul I în clasa
ment, au luptat mult pentru 
victorie. Deși a jucat pe teren 
propriu, Minerul Aninoasa n-a 
reușit decît un rezultat de e- 
galitate : 1—1.

c..Și mare la Vulcan
Pe un teren complet desfun

dat s-a desfășurat întilnîrea 
de fotbal dintre Minerul Vul
can și Jiul II Petrila. încă din 
primele minune petrilenii ata
că insistent. Ne aflăm în mi
nutul 2 și Staimovici deschide 
scorul. E 1—0 pentru Petrila. 
Gazdele atacă, la rîndul lor, 
dar nu reușesc să egaleze decît 
în minutul 28 prin Melinte. 
După golul egalizator, vulcă- 
nenil atacă insistent și reu
șesc să maree nn mai mitln de 
4 goluri prin Chiceanu, ast
fel că repriza se termină cu 
scorul de 5—1 în favoarea vul- 
cănenilor.

După pauzăv petrilenii ina 
din nou în atac Și reușești 8S 
reducă dm handicap prin Tâ- 
cob. Apoi Melinte marcă din 
nou de două ori astfel că par
tida se încheie cu scorul de 
7—2 in favoarea echinei Mi 
nerul Vulcan.

R. NICU
corespondent 

Jiul atacă necontenit. Totuși 
prima repriză se încheie în fa
voarea arădanilor.

Abia începută repriza a doua, 
și gazdele se instalează in Ju
mătatea de teren a textiliști
lor. Minutele se scurgeau in- 
tr-o așteptare chinuitoare, dar 
egalarea întlrzia să vină. La 
marginea terenului își făcea. 
Încălzirea fînărul Dimitriu.

— Pe cine o fi schimbînd oa 
re — se întrebau spectatorii. 
Curiozitatea lor a fost satisfă
cută în minutul 60. Dimitriu 
l-a Înlocuit pe Gabor. Cu forțe 
proaspete, atacul a început să 
combine mai bine și în minu
tul 64, la o centrare a lui Cri- 
șan, Tîlvescu, venit în apropie
rea porții adverse, înscrie cu 
capul, aducînd egalarea : 2—2. 
Tribunele se înviorează ca prin 
farmec. Cu un elan demn de 
invidiat, jiuliștii forțează vic
toria. In minutul 75. se pro
duce o schimbare și in linia de 
atac a textiliștilor. Țirlea este 
înlocuit cu Lenhard. Cei care 
atacă sînt țot gazdele. Victo
ria, care a cochetat cînd cu 
o echipă cînd cu cealaltă Ie 
surîde pînă la urmă minerilor. 
Un atac pe dreapta, o centra
re a lui Martinovici si Gbibea 
intră cu minge cu tot în poar
tă. In acest meci, Jiul a dove
dit o putere de luntă și voință 
ce a stîrnit admirație.

Deși handicapate de starea» 
terenului, ambele echipe au 
marele merit de a fi luptat cu 
o ardoare și o voință rar în- 
tîlnlte. Un surplus de energie 
au dovedit Jiuliștii pe care am 
dori să-i vedem întotdeauna, 
apărînd eu aceeași voință cu
lorile clubului. Doar forma ex
cepțională a portarului Coman, 
cel mai bun de pe teren, a 
salvat echipa arădană de la o 
înfrîngere mai severă. De la 
gazde merită felicitări întrea
ga echipă. Fundașii Romoșan 
și Cazan au muncit ca niște 
mineri fruntași, Tîlvescu a a- 
vut de luptat cu sasu. un a- 
devărat spiriduș. In plus, are 
și meritul de a fi marcat go
lul egalizator. Halfia Crișan— 
Farkaș a muncit mult și cu 
folos atît în atac, cît și în a- 
părare. Buni Manea, Ghibea, 
Ciurdărescu și tînărul Dimi
triu. Introducerea lui inspira
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NOTA' CUM SE SCHIMBA OMUL
Vecinu-mi de apartament Stan 

Nicolae, e un om așezat, calm, 
chibzuit, incit îl invidiam pentru 
calitățile lui ori de cite ori stăm 
de vorbă. Și la mină e cunoscut 
ca un om harnic, disciplinat, să
ritor la nevoie. E mereu fruntaș. 
Ce mai, e o adevărată plăcere să 
ai un asemenea vecin.

De aceea și duminică la sta
dion cînd mi-a făcut semn 
mi-a reținut un loc în tribună, 
știam cum să-t mulțumesc.

— Ei îmi zic, tnsfîrșit o

4 
î 

4 
4 
t 
Г
4-
4

:
4
4
4
♦ 

î 
I 

t 
î 
I

atîtea 
bucurie, că le-am 

■patru zile după a~

arbitrul dă semnalul 
a medului. In tri-

să 
am parte de un loc liniștii de un
de pot vedea meciul cum trebuie. 
M-am bucurat pentru că cu o du
minică înainte, la meciul de la 
Lt/peni m~am ales cu 
ghiont uri de 
resimți. încă 
ceea.

Și iată că 
de începere _ 
bune, deocamdată liniște. La fel 
de liniștit era și vecinul Stan. 
Dar iată că minutul 9 aduce pri
mul gel pentru Jiul. îmbrățișări, 
bucurie. Nu puteam fi supărat nici 
eu. deșt între fimp vecinul Stan 

• m~ a deposedat de un nasture de 
ț la palton.
I-.r-TTT-rrrrtt,,rrr,,,.,.. 

tă a contribuit la victorie.
Urmare a voinței colective a 

echipei, deși mohorită, pentru 
suporterii Jiului ziua de du
minică a fost plină de soare.

La fluierul arbitrului Popa 
Mihai din București s-au ali
niat formațiile : JIUL Petri- 
LA : Crîsnic (Gram), Romoșan, 
Tîlvescu, Cazan, Crișan, Far
kaș, Martinovici, Ghibea. Ciur
dărescu, Gabor (Uimltrlu), Ma
nea. U.T.A. : Coman, Kapaș, 
Băcuț, Neamțu, Mețcaș, Koczca, 
Sylimeșl, Sasu, Pop, Floruț, 
Tirlea (Lenhard).

Jocul dintre echipele de ti
neret s-a desfășurat la Petrila. 
A învins Jiul cu 3—2.

Alte rezultate din categoria 
A : Steaua București — Știin
ța Cluj 1 — 2; Dinamo Pitești
— Minerul Lupeni 3—1; Meta
lul Tîrgoviște — Progresul Bu
curești 2—0; Rapid București
— Știința Timișoara 1—0; Di
namo Bacău — Dinamo Bucu
rești 1—5: steagul Roșu — Pe
trolul Ploiești 3—1.

D, CRIȘAN

Spartachiada de iarnă a tineretului

dintre e-
și Rapid

campionii

Campionii
In cadrul celei de a doua etape 

a returului campionatului republi
can de volei masculin, în locali
tate s-a disputat meciul 
chipele Știința Petroșani 
București.

Avînd ca adversari pe 
republicani și totodată deținătorii 
„Cupei campionilor europeni*', ti
nerii jucători ai Științei au încer
cat să se ridice ia nivelul de joc 
al rapidiștilor, lucru pe care l-au 
realizat doar în setul ІІІ. (pe ca
re, dealtfel l-au și cîștigat).

Primul set se desfășoară sub 
nota de superioritate a echipei Ra* 
pid. Serviciile rotative ale lui Cor
beanu și Fietaru, 
loviturile de atac, 
în forță, ale lui Ni
colau fac t ca se
tul să se încheie 
cu scorul de 15 —
I pentru Rapid. Studenții sînt ti
morați, intimidați parcă, de va
loarea adversarului. Numai Cibu 
se remarcă prin dteva acțiuni în 
atac, care însă sînt „scoase** 
linia de fund a rapidiștilor.

începutul setului II arată o 
schimbare în bine a echipei Știin
ța. Scorul se menține strins pînă 
la 5—3 pentru Rapid. In acest 
timp sînt de remarcat blocajele 
studenților (excelează Cojocaru) și 
acțiunile la fileu ale lui Stelea și 
Cibu. Din acest moment, rapidiștii 
pun stăpînire pe joc. Nicolau și 
Pavel domină jocul la fileu prin 
loviturile lor puternice. Scor : 15- 
5 și... 2—0 pentru Rapid.

După desfășurarea acestor 
seturi, spectatorii prezenți în 
nu se așteptau la revenirea pe 
studenții au avut-o în setul

VOLEI

de

două 
sală 
care 
III.

Ii Lupeni ; Dublu mixt : Gyon* 
gciși Francisc —- Sondorul Lupeni. 
Jurca Stela Elevul Lonea.

Șah — fete : Locul I Savu Me
rinda — Straja Lupeni : II. Dă- 
rămuș Eugenia — Panngul Lonea. 
Băieți: I. Revnic Aton - Știința 
Petroșani ; II. Constantinescu Va
sile — Parîngul Lonea.

Gimnastică ; I. Straja Lupeni 
atît la băieți cît și la ‘fete.

Haltere : Cat. pînă la 55 kg. 
Szabo Szigmund — Minerul Petri
la ; Cat. pînă la 65 kg. Nițu Va
sile :— Viscoza Lupeni ; Cat. oină 
la 75 kg. Precup Nicolae — Mi
nerul Lupeni ; peste 75 kg. Bucu- 
reșteanu Ion — Minerul Petrila.

Trînte : Cat. pînă la 55 kg. Tul
bure Aurel — Minerul Petrila ; 
Cat. pînă la 61 kg. Sîrbu Gheor- 
ghe — Minerul Lupeni ; Cat. pînă 
la 68 kg. Hotoș Alexandru — Mi* 
nerul Petrila ; Cat. pînă la 76 kg. 
Reglean Grigore-LViscoza Lupeni; 
Cat, pînă la 84 kg. Haidu Alexan
dru — Minerul Petrila ; Cat. pește 
84 kg. Gălățeanu Mihai — Mine
rul Petrila.

I

I

S. В ALOI

cepi tu. Oricine ar fi, afară cu 
toți- Huoo ! boooo, U.T.A. e bu
nă. Merită să cîștige. Am știut eu 
de la început. Măi Romică, i~a 
controlează-i legătura la picioare 
la ăla b'eazjt...

Mă uit la nea Stan fi nu-l mai 
recunosc. Unde e omul de acasă

Intre timp scorul devine 2—2. 
Vecinul meu din nou.

— Măi Manea, ai un cap... Ai 
văzut 
puii

!
4*
4
4•
*

î 
i ii
î
î
*9

ce frumos a marcat cu ca-

vesat
Am văzut zic eu. Dar Ttl- 
a marcat și як Manea.
Și ce-i dacă a marcat Tîl

vescu l Ala nu are cep î Ața di~i 
înainte Gbibea. Vtri-l me fân»

Scorni dmenirr 3—2 pentru Jiul. 
Nea Stms code extenuat pe ban
că.

— Ei vezi că am riști gat. Am 
Știm eu rigur. Merita să dftige 
JmL E urni burtă doodle cu o 
dată. Hstooo. buooo U^TA.

Am pieret nedumerit de la 
mea. Cum se poete schimba o~ 
nud ! De necrezut dar ара este.

♦

4

*

t

*

I
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au cîștigat
La început, Rapid, conducea cu 
3—1, scorul ajungînd pînă la 7— 
2. In acest moment, un minut de 
întrerupere inspirat cerută de antre
norul Ciacu (Știința), schimbă com
plet aspectul jocului. Cibu și Co- 
jocaru realizează în jocul la fi
leu punct după punct. In linia de 
lend, se remarcă Stelea, prin cî- 
teva mingi „scoase** in urma unor 
foarte puternice lovituri ale lui 
Corbeanu și Nicolau. Studenții 
jor,că fără greșeală și de la 7—2 
pentru Rapid scorul ajunge 13— 
8 pentru Știința. ~ 
rajează frenetic 
ții cîștigă setul

„Galeria* 1 * * * meu- 
echipa și studen- 
cu 15—‘11. Scor : 
2—1 pentru Ra
pid.

In ziua de 25 martie 1962 ora
șul Lupeni a găzduit întrecerile 
sportive din cadrul etapei a IlI-a 
a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului, la disciplinele: șah, tenis 
de masă, gimnastică, trînte și hal
tere.

Peste 70 1 ■. concureoț; reprezen
tând centrele Lonea, Petroșani, Lu
peni și Uricani (absentind în mod 
nejustificat centrul Vulcan' s-au 
angajat în întreceri dîrze, pentru cu
cerirea titlului de campion orășe
nesc. Cele mai spectaculoase între
ceri au avut loc la trînte. Merită 
subliniată comportarea bună a ti
nerilor ; Hotoș Alexandru, Nițu 
Vasile și Bondoc Ion la trinte, 
precum și rezultatul excelent ob
ținut de tînărui Precup Nicolae la 
haltere. HI a aruncat 100 kg.

Iată campionii orășenești pe pro
be;

Tenis de masă: Simplu fete : 
Jurca Stela — Elevul Lonea ; 
Simplu băieți : Oprea Mircea — 
Minerul II Lupeni ; Dub'u fete ; 
Jurca Stela, Jurca Angela — Ele
vul Lonea ; Dublu băieți : Oprea 
Mircea, Gado Iuliu — Minerul

5s întîmplă zic ei{- De la bu
curie. Mai trece citva timp și în 
minutul 20 scorul 1—1. Vecinul 
meu se îr.roșiie la față de песет.. 
Băgă două degete în gură și în
cepu să fluiere strident. Apoi, in
tre două fluierături, huoo, mă! 
Huooo!

Din acest moment n-am mai 
avut clipe de liniște. Nea Stan 
se încălzise serios. Fluierăturile 
lui curgeau ca ploaia. Și nu se a- 
dresa numai adversarilor ci și ju
cătorilor noștri. Cum vedea pe 
unul cu mingea, cum striga la el.

—- Trage măi tîmpitule. Așa, 
arde-l la țlrloate. Trage-i un cap 
Ciurdi lui boulean ăla !

— Ăla e Jrirlea nea Stane — 
îndrăznesc eu să-l combat.

— N-are aface. Totuna e.
In minutul 35 își ieșise cu totul 

din sărite.
— Cine a adus cîrpele astea pe 

teren ? Mă antrenande mi l 
Huoo. Afară cu Cazon. AsUrt 
jucător. Auz> să nu maree gol.

—Păi cel care a greșit mt в

Setul IV a fost 
așteptat cu mul
tă nerăbdare. Stu
denții conduc de 

la început; 3—1; 6—2; 7—4; Co* 
iocaru, Stelea și Cibu, atacă. Se 
părea că Știința va reuși să ciștige 
și acest set, insă rapidiștii își revin 
și scorul se modifică ; 7—7 și a* 
poi 13-8 pentru Rapid. La acest 
scor, studenții reușesc să mai fa
că doua puncte consecutive, care 
înviorează galeria. Două servicii 
puternice aie lui Corbeanu, lac ca 
setul să se încheie cu 15—10 pen
tru Rapid, care țîștigă astfel me
ciul cu scorul de 3—1.

Acest meci, a arătat că studenții 
pot juca bine cînd își concentrea
ză toate torțele, că pot realiza faze 
de înalt spectacol volei^glistic, 
cum au fost acelea pe cate spec
tatorii le-au urmărit în unele mo
mente din seturile III și IV.

Formațiile : Știința Petroșani - 
Stelea, Cojocaru, Gornoviceauu 
Horincatu, Cibu, Schiopu. Au ma 
'jucat. Pussac și Szilagbi.

Rapid București : Nicolau, Dtă- 
gain Pavel, Fieraru, Corbeanu.^ 
Plocon. Au mai jucat : Timirgazin 
și Costinescu. S-au remarcat: Ste- 
iea. Cojocaru {i Cibt de la Științe- 
și Nicolau, Corbeanu, Drăgan și 
Fieraru uc la Rapid.

CORNEL ТДиТи

©

PICE
campionatului o- 

popice, sîmbătă și

P O
In cadrul 

rășenesc de 
duminică s-a desfășurat etapa 
Il-a a returului, pentru echi
pele din cadrul categoriei l-a.

Iată rezultatele înregistrate : 
Voința Petroșani — Mînșrul 
Lupeni 4019—4162 p. AL; Con
structorul minier Petroșani — 
Stăruința Petroșani 4276 — 
4519 p. d.; Constructorul Lu
peni — Viscoza Lupeni 2015— 
4180 p. d. De menționat fap
tul că 3 jucători de la echipa 
gazdă (Constructorul Lupeni) 
nu s-au mai prezentat a doua 
zi. lăsînd astfel ca echipa lor 
să piardă cu o diferență de 
peste 2000 popice. Asociația 
sportivă Constructorul are da
toria să analizeze această si
tuație și să ia mălsurile cuve
nite. л

In campionatul de califica
re. rezervat echipelor femini
ne, etapa VI-а din tur a dat 
cîștig de cauză echipelor gaz
dă. Astfel, la Lupeni echipa 
Minerul din localitate a Între
cut pe Stăruința Petroșani cu 
1952—1744 p. d.

Cea de-a doua intllnire, s-a 
desfășurat tot la Lupeni, pe 
arena Vlscoza între echipele 
Viscoza și Minerul Vulcan — 
gazdele au învins cu 1840 față 
de 1683 p. d. cit au totalizat 
oaspeții.

■UGBI

Meci nedecis la last
in cadrul celei de а ш-а e- 

tape a campionatului catego
riei A, Știința Petroșani a ju- 
cat la Iași in compania echipei 
O.S.M.S. din localitate. După o 
dispută dlrză, meciul a luat 
sfîrșit nedecis 3—3. De remar
cat faptul că în cele trei etape, 
studenții au obținut o victo
rie și două jocuri egale, fără 
să fi suferit nici o infringers.
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♦

: Corespondenții де sesizează
Bufet neigenic

•
♦ Сь citva timp in urmă, comisia
♦ ie control obștesc iir. 1 din Cim~ 
X pa condusă de tovarășul Mogoș
♦ Simian a făcut o vizită la bufetul
♦ T.A.P.L. (unitatea nr. 26; din lo- 
X calitate. Cu acest prilej, membrii 
J comisiei au constatat o serie de
♦ nereguli. Astfel, in load gestiona-
♦ rulai Jura Gheorghe care răspun- 
X de direct de buna funcționare a
♦ localului (plecat din serviciu după
♦ chestiuni personale) a fost găsită
♦ o înlocuitoare (Dumitrescu Maria' 
X care nu este angajata T.A.P.L. In
♦ local și in magazie curățenia la~
♦

Piața da — ♦
• • In luna septembrie 1961 am
• predat secției de ceasornicărie, a
• cooperativei „Jiul" din Petroșani
• un ceas de mină nou pentru a fi
• verificat, curățat și uns. Pentru 
J acest lucru am plătit 32 de lei. 
J După mai multe săptămâni (timp 
X in care m-am prezentat aproape 
X zilnic la secția cooperativei) am 
X primit in sfirșit ceasul „pus la
• punct". De atunci a început calva
• rul. După felul în care a fost
• „verificat", ceasul mergea acum 
J exact cu 7 ore în urmă. Iar dnr 
^Jmuri la Petroșani, iar certuri cu 
X tovarășii de la secția de reparat
•

• Strungar harnic, priceput, 
л¥а este cunoscut în secția 
mecanică a Uzinei de reparat 
utilaj minier Petroșani, comu
nistul Szilagy Alexandru. Lună 
de lună acest tînăr își depă
șește cu 10—40 la sută sarci
nile de producție, executînd 
totodată lucrări de bună calitate.

IN CLIȘEU : Comunistul Szi
lagy Alexandru dînd jos de pe 
strung un rotor al unui motor 
electric pe care l-a strunjit.

-=©-----

Brigăzi fruntașe
Intre brigăzile sectorului II 

al minei Aninoasa se desfășoa
ră o vie întrecere pentru în
deplinirea și depășirea sarci
nilor de producție. Fiecare bri
gadă se străduiește să-și orga
nizeze temeinic lucrul, să mă
rească timpul direct productiv, 
întrecerea minerilor de aici 
pentru a da cit mai mult căr
bune de bună calitate se sol
dează mereu cu noi succese. 
In luna aceasta, pînă li dat^ 
de 22 inclusiv, eî au extras 
peste sarcinile de plan 351 
tone de cărbune și au sporit 
productivitatea muncii cu 70 
kg. de cărbune pe post, față de 
cea nlanificată. Cele mai bune 
rezultate pe sector le-au obți
nut brigăzile conduse 'de . Ki 
bedv Francisc și Cosma Re
mus. Prima, muncind cu un 
randament mai mare decit, cel 
prevăzut cu aproape o tonă de 
cărbune pe post, a extras. în 
plus de plan, 554 tone de căr
bune, iar a doua și-a depășit 
pioducția prevăzută cu 330 
tone de cărbune. Prin succe
sele obținute cele două brigăzi 
sînt fruntașe în inirecerea so
cialistă pe sector.

♦
♦
♦
♦

.'■л ci’e dorit. Rezervorul de apa de ♦ 
la bar, gol și ruginit dovedea că X 
acesta nu era folosit- de multă X 
vreme. V itrina, pereții interiori și ♦ 
mobilierul poartă și ele amprenta ♦ 
nepăsării. De asemenea, multe X 
sorturi de băuturi (vinul Odobești, J 
rachiul alb, drojdia etc) au fost • 
găsite greșit etichetate și fără « 
preț de vînzare. X

Oare în această directe con- ♦ 
ducerea T.A.P.L. Petroșani nu are* 
nimic de spus ? ф

•
LUPȘA PAVEL X♦ ♦ 

reparații ba
ceasuri a cooperativei „Jiul" și X 
bineînțeles alți 22 de lei (nu niă* 
dumiresc nici azi pentru ce), lată ♦ 
insă că după 4 verificări, în ziua ♦ 
de 26 februarie 1962 ceastl pe* 
care l-am purtat doar o săptăndnă X 
a ajuns iar la reparat. Pretextînd X 
diferite motive, meșterii au ince- « 
put din nou să mă amine de pe * 
o zi pe alta. Mă întreb de unde ♦ 
au luat tovarășii de la secția de ♦ 
ceasornicărie a cooperativei „Jiul“ ♦ 
asemenea procedee de muncă ? ♦

Adică plată da, dar reparații X 
ba. X

MIHAILESCU IOAN X

I

Lichidarea stocurilor supranormative — 
sarcină importantă pentru Întreprinderi

In sistemul economic socia
list, întreprinderile și organi
zațiile economice de stat sînt 
organizate pe baza principiu
lui de gospodărire socialistă 
care cere utilizarea cu maxi
mum de eficiență a fondurilor 
materiale șl bănești puse la 
dispoziție de către stat. Pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, întreprinderilor li se pla
nifică și li se pun la dispozi
ție mijloacele bănești necesare 
care alcătuiesc normativul mij
loacelor de rulment. Dar, în ac
tivitatea zilnică a procesului 
aprovizionării, producției șl 
desfacerii intervin devieri de 
la plan fapt ce duce, în final, 
la existența stocurilor supra
normative sau a stocurilor de 
prisos de valori materiale.

Lichidarea acestor stocuri 
supranormative este o cerință 
importantă a economiei națio
nale și constituie o parte in
tegrantă a luptei pentru mo
bilizarea rezervelor interne ale 
întreprinderilor șl organizații
lor economice. Astfel se înlă
tură multe cheltuieli neeco- 
nomicoase și se crează mari 
posibilități pentru redarea în 
circuitul economic a unor fon
duri importante care pot asi
gura realizarea unei producții 
suplimentare și a unui volum 
sporit de investiții.

In cursul anului 1961, între
prinderile și organizațiile e- 
conomice din Valea Jiului au 
obținut rezultate bune în ac- 

: țiunea de lichidare a stocuri- 
i lor supranormative fapt ce se 
I reflectă în aceea că la 31 de

__ —.«K©aar——O nouă inovație, в 14-a aplicată In acest an la termo
centrala Paroșeni. Colectivul de Inovatori de aici se străduiește 
să aducă noi îmbunătățiri procesului de producție. IN CLI
ȘEU : Electricianul principal Bădiță Miron, Împreună eu maiș
trii Nicoară Gheorghe și Berinde Lucian discutlnd despre noua 
matriță pentru confecționarea bilelor de cauciuc necesare spă
lării condensatorilor — inovație realizată de candidatul de 
partid Nagy Ștefan.

-------------- -------- ©-------------- :--------

Muncă politica intensă pentru formarea 
intelectualului de tip nou

(Urmare din pag. l-a)

Comuniștii din aceste grupe de par
tid sînt în fruntea activităților 
educative.

Unele grupe de partid, cum ar 
fi de pildă cea din anul II mine 
(organizator tov. Sandu Constan
tin) desfășoară o activitate slabă, 
nu ia atitudine împotriva indisci
plinei, a dezinteresului față de 
muncă. Așa se face că și rezulta
tele la învățătură obținute de stu
denții anului II mine sînt sub aș
teptări.

O oglindă fidelă a activității 
politico-educative sînt rezultatele 
la învățătură obținute în recenta 
sesiune de examene. In această di
recție putem arăta că, față de a- 
nul trecut, a crescut mult calita
tea învățămîntului. Din totalul de 
980 de studenți, peste 70 la sută 
sînt integraliști, adică au luat toa
te examenele în sesiune și au obți
nut în majoritatea lor note bune și 
foarte bune.

cembrie 1961 comparativ cu 31 
decembrie 1960 valoarea aces
tora a scăzut cu 65 la șută 
datorită în special rezultatelor 
obținute de C.C.V.J. Petroșani, 
I.C.T. Paroșeni, I. F. Petro
șani etc. Totuși, cu toate că 
și la întreprinderile industria
le de interes local (întreprin
derea 6 August Petroșani, I.L.L. 
Petroșani și I.C.O. Petroșani) 
s-au obținut unele rezultate 
favorabile în acțiunile între
prinse în cursul anului 1961 
de lichidarea stocurilor supra
normative, valoarea acestora la 
31 decembrie 1961, în compa
rație cu normativul mijloace
lor circulante, prezintă încă 
valori importante.

Recent în colecția de Hotă- 
riri șl Dispoziții a Consiliului 
de Miniștri al R.p.R. a fost 
publicată o hotărîre privind 
unele măsuri pentru lichida
rea stocurilor supranormative 
si preîntîmpinarea formării lor. 
Pentru desfășurarea în cît mal 
bune condițîuni a acestei ac
țiuni. Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Finan
țelor si Banca de Stat au ela
borat instrucțiuni prin care se 
arată tehnica de stabilire pe 
ramuri economice a stocurilor 
supranormative de materiale, 
semifabricate și produse fini
te cît șl stocurile fără mișcare 
și de prisos din cadrul stocu
rilor normate pe baza inven
tarului șl recensămîntulul de 
la 31 decembrie 1961.

Pentru prevenirea formării 
de stocuri supranormative, în
treprinderile vor lua măsuri de

Analizînd activitatea noastră po- 
litico-educativă, biroul orga liza- 
ției de bază consideră că, pentru 
eliminarea deficiențelor constatate 
și ridicarea acestei activități la 
un nivel mai înalt, este necesar să 
urmărim ca grupa de partid a ca
drelor didactice și comitetul sindi
catului’să angreneze în munca po
litică, în activitatea cultural-edu 
cativă toate cadrele didactice. Pe
riodic în grupele de partid, să fie 
analizat modul cum participă stu
denții din anii respectivi la dife
ritele activități cultural-educative 
întreprinse de drgânizățiâ U.T.M. 
și asociația studențească, să fie ttaș: 
la răspundere acei membri ți can
didați de partid, care nu desfă
șoară o activitate satisfăcătoare. 
Programele formațiilor artistice, a 
stației de radio-amplificare și a 
clubului vor fi revizuite și com
pletate astfel îndt să corespundă 
cerințelor impuse de viața insti
tutului nostru.

respectare a reglementărilor 
legale în vigoare pentru core
larea pe anul 1962 a planului 
de aprovizionare cu planul de 
producție, iar a acestuia cu 
planul de desfacere, țlnîndu- 
se seama și de stocurile exis
tente. De asemenea, o dată cu 
modificările de plan (produc
ție, investiții, reparații capi
tale etc.) se vor face șl modi
ficările corespunzătoare în pla
nul de aprovizionare pentru li
chidarea stocurilor de mate
riale aprovizionate pe baza 
planurilor anterioare șl care nu 
mai sînt necesare întreprinde
rii respective. Prețurile la pro
dusele noi vor fi aprobate de 
organele competente înainte de 
a Se pune în fabricație produ
sele respective și nu se vor 
produce decît numai dacă au 
asigurată desfacerea prin con
tracte sau comenzi ferme.

Cu o atenție deosebită tre
buie urmărit ca să se rețină' 
din stocurile supranormative 
provenite din aprovizionări e- 
xistente la 31 decembrie 1961 
numai stocurile de valori ma
teriale pentru care există cer
titudinea că vor fi lichidate 
prin consum propriu pînă la 
finele anului 1962. Totodată 
întreprinderile sînt obligate să 
renunțe din timp la repartiții
le de materii si materiale din 
tară sau din Import, să anu
leze eventualele comenzi pen
tru materiale ce se aprovizio
nează pe bază de notă de co
mandă șl să restructureze co
respunzător planul de aprovi
zionare eu materiala. Torta în

Acțiuni tinerești
In luna martie, tinerii elec

tricieni din sectorul I al mi
nei Aninoasa au întreprins 
mai multe acțiuni patriotice 
în sector. In frunte cu comu
nistul Crîsnic Dlonisie, maistru 
electrician, tinerii de aici au 
reparat în timpul lor liber în
trerupătorul principal de la 
stația de transformatori de la 
orizontul VII, întrerupătoarele 
din nișele principale de la o- 
rlzonturile VIU și IX, au schim
bat un cablu trifazic la ori
zontul VIII, respectiv, în gale
ria de cap ce duce la stratul 
17. De asemenea, într-una din 
zilele trecute acești tineri en
tuziaști au turnat la suprafață 
16 bucăți de manșoane din 
plumb pentru cablurile subte
rane.

La aceste acțiuni de muncă 
patriotică tinerii au prestat 120 
ore de muncă voluntară, in 
mod deosebit s-au evidențiat 
membrul de partid Irina Ioan, 
utemlștil Știlner Fritz, Mtisz 
Samoilă, Danciu loan, Coco-* 
șatu Stan și Gligor Grigore.

treprinderile trebuie să predea 
pînă la 30 aprilie 1962 la 
O.R.A.D.-Deva stocurile supra
normative existente în cant!-* 
tați mici sau sub limită pre
văzută în condițiile fundamen
tale de livrare de către produ
cători care pot fi utilizate In 
cadrul regiunii, cu excepția! 
materialelor metalice neferoa
se. Stocurile prevăzute a fi va
lorificate prin redistribuiri săi 
fie necesare realizării planu
lui de producție pentru a nu 
se forma din nou stocuri su- 
pfanormative.

In ce privește operațiunea 
de casare și declasare a stocuri
lor care îndeplinesc condițiile 
cerute de normele in vigoare, 
se va urmări ca acoperirea di
ferențelor rezultate să se facă 
cu respectarea dispozițiilor le
gale. Se va acorda o deosebită 
atenție respectării sarcinii tra
sate întreprinderilor privind 
corelarea secțiunilor de plan 
care stau la baza aprovizionă
rii, producției și desfacerilor 
precum și a stocurilor exis
tente. Organele bancare vor1 
verifica dacă pentru produsele 
noi sînt aprobate prețurile de 
desfacere înainte de a fi puse 
în fabricație, dacă există con
tracte încheiate sau comenzi 
ferme, asigurindu-se astfM 
desfacerea lor.

Printr-o muncă stăruitoare 
trebuie create condițiile ca din 
vocabularul financiar să dispa
ră terminologia „stocuri su
pranormative de valori mate
riale".
PATBAȘCOIU D. DUMITRU 

inspector șef 
Banca de Stat a R.P.R. 

Filiala Petroșani
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dinvtață a lui T- 6- Naraianan

Ședința din 26 martie 
a ennferintei de laGeneva 

a fost suspendată
GENEVA 26 (Agerpres).
in legătură cu încetarea su

bită din viață a lui T. G- Na
raianan, reprezentantul special 
al secretarului general provi- 
MMttt al O.N.U., U Thant, la 
tthtativele pentru dezarmare 
te la Geneva, ședința din 26 
martie a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare a fost 
suspendată după rostirea mai 
hulitor cuvîntări scurte în care 
an fost exprimate condoleanțe.

Următoarea ședință a Comî- 
Ktdlui va 
flteța zilei

avea loc în dimi- 
de 27 martie.

☆
26 (Agerpres).GENEVA

In dimineața zilei de 26 mar
tie, L. Bolz, ministrul Afaceri
lor Externe al R.D.G., și per
soanele care îl însoțesc âu pă
răsit Geneva pleci nd cu avio
nul la Berlin.

☆
GENEVA 26 (Agerpres).
A. A. Gromîko, ministrul A- 

facerilor Externe al U.R.S.S., 
l-a primit la 26 martie pe V. 
David, ministrul Afacerilor Ex
terne al R. S. Cehoslovace. In
tre cei doi miniștri a avut loc 
o convorbire prietenească în 
legătură cu activitatea Comi
tetului celor 18 pentru dezar
mare.

☆
GENEVA 26 (Agerpres).
Luni A. A. Gromîko a parti

cipat la un dejun oferit de M. 
Tello, ministrul Afacerilor Ex
terne al Mexicului.

li

*

Prima etapă a
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Acad. Anatoli 'Alexandrov, 

directorul Institutului de ener
gie atomică „Kurceatov" ara
tă în paginile ziarului „Ekono- 
miceskaia Gazeta" că prima 
etapă a experienței în dome
niul energeticii atomice dare 
se desfășoară în prezent îh 
Uniunea Sovietică va fî încu* 
nunată de succes.

Principala sarcină a acestei 
experiențe este elaborarea u- 
nor metode sigure, de folosire 
a energiei nucleare. Prețul de 
cost al acesteia constituie о я 
doua problemă importantă.

Este necesar a subliniat 
acad. Alexandrov să avem în 
vedere că în principiu nu se 
poate evita folosirea energeti
cii nucleare. Totodată' el ă a- 
rătat că după părerea lui, în 
ultimă instanță, centralele a- 
t om o-electrice vor fi mai eco
nomice și mai ieftine decît 
termocentralele cu aceeași pu
tere situate în aceleași re
giuni.

In Uniunea Sovietică este pe 
terminate montarea a două 
centrale atomo-electrice. Reac
torul celei de la Voronej a- 
parține clasei reactoarelor cu 
apă sub presiune (reactoarele 
spărgătoarelor de gheață sînt 
de același tip). Credem, scrie 
Anatoli Alexandrov că aici se 
va obține o ardere mai com
pletă a combustibilului și re
actorul se va fi dovedit mai 
economic datorită particulari
tăților construcției zonei ac
tive.

Centrala de la Beloiarsk se

caracterizează prin parametrii 
înalți ai aburului, dar o re
producere a combustibilului re
lativ scăzută ceea ce pe vii
tor, probabil, se va putea îm
bunătăți. Deocamdată însă 
principalul constă în puniereai 
la punct a exploatării reacto
rului de acest tip.

Oamenii de știință sovietici, 
S arătat acad. Alexandrov ău, 
te MMMnea, o experiență con- 
tldorabilă în elaborarea reac- 
fO&reKk* Cu neutroni rapizi. De 
peste trei ani funcționează un 
asemenea reactor experimental 
de 5.000 kW. in prezent se în
cheie o mare etapă a lucrări
lor pentru care s-au găsit deja 
soluții tehnice concrete.

Energetica nucleară a viito
rului, subliniază Alexandrov, 
va fi legată incontestabil de 
procesele de producție radio- 
chimice care o însoțesc. Dar 
în prezent avem nevoie de 
substanțe cu o înaltă rezisten
tă la radiație. Activitatea co
mună a fizicienilor și chimiști- 
lor-organicieni în special în do
meniul agenților termici, a 
dus la rezultate importante. 
S-a stabilit că substanțele or
ganice de structură ciclică 
sînt de zeci de ori măi rezis
tente la radiații.

Situația din Algeria
ALGER 26 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agențiilor 

de presă situația din Algeria 
se menține încordată ca ur
mare a activității teroriste des
fășurate de O.A.S. care face e- 
forturi disperate pentru a sa
bota aplicarea 
cord uri de Ia 
reglementarea
riend.

Ca urmare

recentelor a- 
Evian privind 

problemei alge-

a violentelor 
schimburi de focuri care au a- 
vut loc duminică la Alger și 
In alte orașe algeriene, între 
elemente din cadrul „Organi-

Cpiza politică 
continuă sa

BUENOS AIRES 26 (Ager
pres).

In ciuda relatărilor anteri
oare ale agențiilor occidentale 
de presă anunțînd că între 
președintele Frondizi și forțele 
militare ar fi intervenit o în
țelegere cu privire la compo
nența noului guvern, Ta' 25 mar
tie s-ă anunțat că armata Și 
în special conducătorii flotei 
maritime militare cer demisia 
imediată a președintelui. La 
rîndul său, generalul Arambu- 
ru, care în zilele trecute a me
ditat între Frondizi și condu
cătorii forțelor armate, a ce
rut președintelui să-si dea de
misia.: Ziarul „Correo de la 
Tarde" scrie chiar că condu
cătorii florei sînt gata să re

curgă la răsturnarea președin
telui cu forța în cazul cînd a- 
cesta nu va demisiona „de 
bimă voie".

In timp ce conducătorii ar
matei cer demisia lui Frondizi 
pentru a instaura un regim 
de dictatură, partidele politice 
de opoziție cer și ele demisia 
președintelui acuzîndu-1 de în
călcarea prevederilor 
ționale Drin anularea 
alegeri parlamentare.

Forțele progresiste 
gentina își string

constitu- 
ultîmelor

din Ar- 
rîndurile

se încordată
zației Armate Secrete" și tru
pele franceze cît și a atenta
telor puse Ia cale de fasciștii 
O.A.S. au fost omorîte 21 de 
persoane și rănite peste 90.

Din relatările agențiilor de 
presă reiese că cartierul Bab- 
el-Oued continuă să fie încon
jurat de cordoane de trupe, 
sprijinite de importante unități 
de tancuri. Unități de poliție și 
trupe efectuează percheziții în 
fiecare casă. Pînă în prezent 
au fost arestați numeroși mem
bri ai O.A.S. care s-au refu
giat în acest cartier.

.©---------------

din Argentina 
se agraveze
pentru a face față' primejdiei 
instaurării unei dictaturi mili
tare. „Mișcarea pentru unita
tea și coordonarea sindicală" 
subliniază într-un comunicat 
succesul grevei de 24 ore de
clarată Ia 23 martie de Con
federația celor 62 de organi
zații și la care au participat 
aproape 2 
ai muncii.
conizează 
conferințe 
sindicatelor, 
mase 
pentru 
potriva

milioane de oameni 
Comunicatul pre- 

orgănizarea unei 
a conducătorilor 
organizațiilor de 

și partidelor politice 
„a coordona lupta îm- 
instaurării dictaturii".

® да да] [да] Г*-—) да] Щ

Al IlI-lea Congres al compozitorilor 
din U. R. S. S.

(Agerpres).MOSCOVA 26
TASS transmite :

La 26 martie, în Palatul Mare 
al Kremlinului s-a deschis al III- 
lea Congres al compozitorilor din 
U.R.S.S.

La prima ședință au participat 
Nikita Hrușciov și alți conducători 
ai partidului comunist și ai guver- 
ntdui sovietic.

In numele Comitetului Central 
al P.C.U.S.. Mibail Suslov, mem
bru al Prezidiului și secretar al 
C.C.. a salutat congresul.

In salutul C.C. se subliniază că 
muzicii îi revine un rol excepțio
nal în educarea omului noii so
cietăți comuniste, în formarea con
vingerilor lui ideologice și morale.

C.C. al P.C.U.S. subliniază că

compozitorii sovietici au un audi
toriu recunoscător, atent, alcătuit 
din multe milioane de ascultători, 
demni de o artă măreață și înăl
țătoare. Poporul așteaptă de la 
compozitorii sovietici lucrări preg
nante, emoționante, care să oglin
dească în mod veridic și multila
teral viața.

Dmitri Șostakovici a mulțumit 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
pentru înalta încredere și a spus 
că compozitorii sovietici își vor 
consacra toate forțele dezvoltării 
continue a culturii noii societăți.

Apoi Tihon Hrennikov, prim- 
secretar al Uniunii compozitorilor 
din U.R.S.S., a prezentat raportul 
de activitate „Pe calea spre cultu
ra muzicală a comunismului".

©

Plenara С. C.
BERLIN 25 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Lâ Plenara Comitetului Cen

tral al P.S.U.G., 
membru supleant 
Politic al C.C. al
prezentat raportul cu privire 
la proiectul planului economiei 
naționale a R.D.G. pe anul 
1962.

Karl Mewis, 
al Biroului 
P.S.U.G., a

HAVANA. Guvernul revolu
ționar al Cubei a 
Creeze funcția de locțiitor al 
primului ministru, 
funcție a fost numit Raul Cas
tro, ministrul Forțelor Armate 
Revoluționare ale Cubei.

MOSCOVA.
■prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a avut o întrevedere cu Knud Jes- 
persen, 
munist 
Nilsen

hotărit să

In această

N, S. Hrușciov,

președintele Partidului Go
din Danemarca fi cu Svend 
și I. Nor tund, membri ai

©=-

Conflicte de muncă 
în Ecuador

QUITO 26 (Agerpres).
Președintele Ecuadorului, A- 

rosemena ă avut o întrevedere 
cu conducătorii federațiilor1 
provinciale ale oamenilor mun
cii precum și cu Pedro Saad1 
secretar general al Partidului! 
Comunist din Ecuador și con
silier al Confederației munci
torilor din Ecuador, 
torii organizațiilor 
din țară au vorbit 
telui deispre diferite 
Ivite în legătură cu 
de muncă și despre manevrele 
Ja care a recurs societatea 
„United Fruit" pentru S lăsa! 
fără lucru 2.000 de familii de 
oameni al muncii de pe plan
tațiile de bananieri care îi a- 
parțin.

Unul dintre conducătorii sin
dicatelor dip Ecuador, Ellas 
Munos a arătat de asemenea, 
că aproximativ 2.000 munci
tori împreună cu familiile au 
fost izgoniți de pe moșia Ten- 
guel, aparținînd societății „U- 
nited Fruit".

Conducă- 
sindicale 
președin- 
probleme 
conflicte!

Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C. din Danemarca.

ROMA. După cum anunță 
ziarul „Unita", detașamente de 
poliție au reprimat cu sălbă
ticie greva celor 4060 de mun
citori din industria construc
țiilor și din industria construc
toare de mașini din Gela (Si
cilia), care cer majorare» sala
riilor șl îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

LAUSANNE. Profesorul Au
guste Piccard a încetat din viață 
în noaptea spre 25 martie la Lau
sanne în urma unei crize cardiace. 
Piccard, care s-a născut în 1884 
în Elveția, a explorat stratosfera, 
ajungînd în 1931 cu un balon um
plut cu hidrogen la altitudinea de 
circa 16.000 metri. El a fost apoi 
creatorul batiscafului, aparat cu 
care a reușit să coboare în 1953 
la o adîncime de 3.150 m. în 
ocean.

NEW YORK. Un purtător de 
cuvînt al secretariatului O.N.U. 
a anunțat că ședința Consi
liului de Securitate în cadrul 
căreia vor fi examinate plîn- 
gerile Siriei și Izraelului va a- 
vea loc Ia 28 martie.

al P. S. U. G.
Potrivit prevederilor planu

lui, creșterea producției în re
publică trebuie să fie de 5,8 
la sută. Planul economiei na
ționale pe anul 1962 conține o 
serie de sarcini importante în 
domeniul dezvoltării continue 
a științei și tehnicii. Penteu 
finanțarea acestor sarcini se a- 
locă 1.210 milioane de mărci. 
Cu ajutorul acestor mijloace 
trebuie create noi premise 
pentru ridicarea continuă a 
productivității muncii.

In perioada 195,8—1961 ve
nitul național a crescut cu 17 
Ia sută. Cheltuielile statului 
pentru învățămînt, cultură, o- 
crotîrea sănătății și asigurările 
sociale au crescut, în ultimii 
trei ani, cu aproape o treime.

Deschiderea Congresului 
Partidului Comunist 

din Tunisia
TUNIS 26 (Agerpres). TASS 

transmite :
La 25 martie în orașul Tunis 

s-a deschis cel de-al VII-lea 
Congres al Partidului Cornii* 
nist din Tunisia. In aplauzele 
furtunoase ale delegaților, Mo
hammed Harmel, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului a dat citire telegramelor 
de salut adresate Congresului 
de partidele frățești.

Mesajul de salut al C.C. al 
P.C.U.S. — care a fost citit 
primul — a fost salutat cu 
căldură de delegați

------- ——— — --------

Poporul irakian va avea o nouă 
constituție

BAGDAD 26 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în seara zi

lei de 24 martie primul minis
tru al Irakului, Kassem, a a- 
nunțat că poporul irakian va 
avea o nouă constituție. Pro
iectul acestei constituții, a 
spus el, va fi pregătit de un 
comitet special din care vor 
face parte reprezentanți ai 
tuturor cercurilor și profesiu
nilor. in curînd se va anunța

componența acestui comitet. 
Kassem a subliniat că pregă
tirea proiectului noii constitu
ții se va face ținîndu-se sea
ma de actuala constituție în 
vigoare. Proiectul constituției 
va fi supus unui referendum. 
După ce va fi adoptată o lege 
electorală și după ce se va în
truni Consiliul Național, pro
iectul de constituție va fi su
pus de asemenea aprobării 
Consiliului Național.

PROGRAM
PROGRAMUL I. 7,30 sfatul 

itnedicului, 8,00 Muzică, 9,00 
Fragmente din opera „Ivan 
Susanin" de Glinka, 10,08 Tea
tru la microfon: „Broadway 
Melody" de Jura Soyfer, 12,00 
Din cîntecele și dansurile po
poarelor, 14,00 Fragmente din 
opereta „Dubarry" de Milloc- 
ker, 14,30 Muzică populară din 
Ardeal, 15,10 Programe muzi
cale alcătuite de ascultători,
15.40 Soliști și formații de 
muzică ușoară, 16,15 Vorbește 
‘Moscova I 17,30 In slujba pa
triei, 18,20 Poșta muzicală (9),
19.40 Cîntă Iolanda Măr cules - 
cu, 20,40 Din viața de concert 
a Capitalei, 21.І5 Cine știe 
cîștigă (reluare). PROGRA
MUL li. 12,15 Poeme sim
fonice : Poemul eroic „Fi- 
limon Sîrbu" de Dumitru Bu- 
ghici, 13,25 Răsună cîntecul și 
jocul pe meleagurile patriei, 
14,03 Muzică de estradă, 14,30 
Fragmente din opera „Cenu
șăreasa" de Rossini, 15,00 Con
cert de muzică populară romî- 
ncască, 16,50 Curs de limba

DE RADIO
28 martie

rusă, 17,00 Muzică din operete, 
18,35 Muzică corală clasică, 
19,30 Din antologia prozei 
noastre contemporane : „Bără
gan" de V. Em. Galan, 19,40 
Noi înregistrări de muzică 
populară primite din partea Ra
diodifuziunii maghiare, 20,00 
Cîntă Dorina Drăghici și Flo
rin Dorian, 20,40 Tineretul lu
mii cîntă pacea și prietenia, 
21,15 Muzică din operele lui 
Meyerbeer. 21,50 Teatrul pro
fesionist în sprijinul teatrului 
de amatori.
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CINEMATOGRAF?
28 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Tom Degețelul; AL. 
SABIA: Pace» noului venit; 
PETRILA : Generalul dela Ro- 
vere; ANINOASA: Bătrîna 
pianină; VULCAN : Muzicantul 
orb; LUPENI: Dragosțe de 
septembrie; URICANI; Vaca și 
prizonierul.
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