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Animatorii întrecerii - In irnnte
Peste planul anual 30.000 tone de cărbune coc

sificabil cu un procent de cenușă cu 1,5 la sută sub 
normă, acesta este angajamentul minerilor de la 
Lupeni, animatorii întrecerii pe bazin. Pînă acum 
acest harnic coleetiv a și extras peste plan 11.334 tone 
de cărbune și a redus cu 0,9 la sută procentul de 
cenușă în cărbune, situîndu-se In fruntea întrecerii 
pe bazinul Văii Jiu lui.

ia Lupeni a depășit nivelul 4.800 
5.000 tone de cărbune extrase pe 
zi. Așa au reușit harnicii mineri de 
aici să înscrie cele 5.485 tone căr
bune pesto plan. Ei se mîndresc 
cu acest rezultat, dar și cu faiptul 
că acordă mare grijă calității pro
ducției date. In luna martie, pro
centul de cenușă în cărbune este cu 
0.9 la sută în medie mai mic decît 
norma. La sortul cărbune bulgări 
procentul de cenușă realizat este 
cu 0,9—3,8 la sută mai mic dedt 
norma.

Productivitatea — 
în continuă creștere

Un obiectiv central al întrecerii 
minerilor lupenem îl constituia 

, creșterea substanțială a producti
vității muncii. La fiecare sector și 
loc de muncă s-au stabilit și a- 
plicat o seamă de 
contribuie la 
dice de bază, 
luna curentă, 
tragă pentru 
pe mină cite 
bune, adică atîț cit prevede anga
jamentul în medie pe an. Aproape 
la toate sectoarele productivitatea 
este în creștere. Cel mai ridicat 
nivel l~au atins sectoarele 11 și 
IIL' In sectorul 111, de pildă, re
vin pe fiecare post prestat cite 
2,623 ton^ de, cărbune, la fron
talele din sectorul 11 s-au extras 
pînă acum cite 4,780—5,450 tone 
de cărbune pentru fiecare post. 
Cu un randament mediu mai mare 
deât cel planificat cu 160 kg./post 
muncesc și minerii din sectorul l 
A. iar cei de la sectorul 1 В obțin 
pentru fiecare post âte 1,677 
ne de cărbune.

măsuri care 
sporirea acestui in 
Așa s~a ajuns ca în 
la Lupeni să se ex' 
fiecare post prestat 
1,091 tone de căr-
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Cărbune mult, 
de calitate

In multe zile din luna martie, 
producția realizată de minerii de

_=©=_ -------
De pe șantierul din Lupeni

Acolo unde muncesc 
ortacii lui Nagy Andrei

Despre realizările obținute de 
frontaliștii de la 2/1 și 1/1 con
duși de minerul Nagy Andrei vor
besc toți minerii de la Lupeni. 
Munca acestei brigăzi, care a dat 
în luna martie nu mai puțin de 
600 tone de cărbune peste plan, 
lucrînd cu un randament mediu 
de peste 5,400 tone pe post, cons
tituie un exemplu mobilizator pen
tru întregul colectiv di sectorului 
11. După exemplul frontaliștilor 
lui Nagy muncesc și minerii^ton- 
duși de Popa loan de la frontalul 
3/7 care au obținut, de asemenea, 
realizări bune. Ei și-au depășit pla
nul lunaf eu pestv 25O t&ne de- 
cărbune și au un randament mediu 
realizat de 4J1O tone pe post.

Minerii sectorului ll se mîndresc 
nu numai cu cele 1800 tone de 
cărbune pe care le-au extras pes
te plan în martie, dar și cu cali
tatea bună a producției. Analizele 
făcute în 
lui de la 
centul de 
sută sub

martie asupra cârbune- 
sectorul 11 arată că pro- 
cenușă este cu 0,5—1 la 
norma admisă.

Lu- 
noi

încâl- 
n oii or 
două 

și câ-

Noi blocuri 
pentru mineri

Deși s-a construit mult, în 
peni se înalță mereu noi și
construcții. Nu de mult au înce
put lucrările de construcție la în
că 3 blocuri cu 107 apartamente. 
Blocurile sînt prevăzute cu 
zire centrală. Apartamentele 
blocuri vor cuprinde cîte 
dormitoare, bucătărie, baie
mară. Lucrările avansează. La blo
curile Dl și D2 au fost terminate 
lucrările de zidărie. Acum cons
tructorii execută lucrările de inte
rior — tencuieli, turnarea mozai
cului, montarea parchetului și a 
tîmplăriei. La blocurile CI și C2 
se lucrează din plin la etajul ІП. 
Aici se toarnă betoanele, se fac 
lucrările de zidărie și se montea
ză grinzile, iar la blocul 10, peste 
cîteva zile se vor termina lucrările 
de zidărie la etajul III. Printre bri
găzile de constructori care înalță 
noile blocuri se numără cele de 
zidari conduse de Pălivan Petru, 
Căpitanu Gheorghe și Kebedy 
Frandsc, cea a dulgherilor con
dusă de Catrinoiu Gheorghe și a 
fierarilor betoniști condusă de 
Alexandru Constantin.

De curînd a început construc
ția unui nou bloc, cel mai mate 
și frumos din Lupeni. Noul bloc 
va avea 53 apartamente, încălzire 
centrală, iar la parter vor fi ame
najate magazine. Aici vor funcțio
na un magazin de confecții și în
călțăminte, o librărie, parfumerie, 
frizerie, un centru de pîine, un 
centru de lapte, un bufet cu auto
servire și un magazin de legu
me, fructe și zarzavaturi. La acest 

< bloc săpăturile pentru fundații au 
fost făcute cu ajutorul unui exca
vator. Au fost turnate fundațiile, 
iar în prezent se lucrează la zidă
rie. Constructorii muncesc cu în
suflețire. Angajamentul lor este de 
a preda blocul la sfîtșitu! Iutii 
septembrie 1962. I
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Un succes U- 
nanim recu- |• 
noscut la mina Ц. ' 
Lonea, cu care 
se mîndrește 
pe drept merit I 
colectivul sec
torului У ăl 
minei, este acela că, lună 
de tună, toate brigăzile sec
torului își realizează sarcini
le de plan. El se datorește 
faptului că măsurile tehni- 
co-brganizatorice preconizate 
de conducerea sectorului 
pentru sprijinirea brigăzilor 
miniere sînt aplicate cu per
severență la locurile de 
muncă.

Fotografia noastră 
șează o discuție la 
conducerii sectorului 
găsirea unor noi căi

înfăți- 
nivelul 
despre 
de îm-

<' bunătățire a condițiilor de
< muncă în abataje și la pre-
< gătiri, pentru ca brigăzile de 
<1 mineri să-și dezvolte conti-

nuu realizările.
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Apărarea avu
tului obștesc, 
buna gospodări
re a mijloace
lor materiale și

IOAN POP
șeful serviciului Control 

financiar intern — C.C.V.J.

La stratul 13, 
lucrul merge bine.
...Așa raportează zilnic colec

tivul sectorului I B. Reorganiza
rea unora dintre brigăzile de fron- 
taliști care muncesc la exploata
rea acestui strat, a dus la crește
rea simțitoare a realizărilor sec
torului I B. In panoul O-l din 
acest strat, frontaliștii conduși 
de Urzică Constantin și-au depă
șit planul lunar la zi cu peste 250 
tone de cărbune, iar vecinii de la 
panoul 2—3, conduși de Băcaau 
Sava, au dat peste plan mai bine 
de 180 tone de cărbune. Cu rea
lizări bune se prezintă și fronta
liștii celorlalte panouri din stra
tul 13 cum sînt cei din brigăzile 
conduse de Gîrea loan și Marton 
Dionisie.

Prin mîinile îndemînatice ale 
muncitoarei Pop EHsabeta, de 
la Viscoza Lupeni, trece o bu
nă parte a producției de bo
bine. Ochii obișnuiți cu căuta
rea defectelor sesizează orice 
mică pată sau scamă care ar 
putea să prejudicieze calității 
firelor.

lat-o în timpul lucrului.

bănești în ve
derea înfăptuirii cu succes a 

, sarcinilor puse prin Directivele 
celui de-al Ш-lea Congres al 
P.M.R. în fața industriei car
bonifere, constituie o preocu
pare de seamă a colectivelor 
exploatărilor noastre miniere. 
Pașii importanți făcuți pe ca
lea reducerii prețului de cost 
al producției, succesele obți
nute an de an în realizarea de 
economii au la bază preocu
parea colectivelor unităților 
C.C.V.J., a conducerilor aces
tora pentru o mai bună gos
podărire, pentru folosirea ra
țională a mijloacelor încredin
țate. Datorită creării unei opi
nii de masă în apărarea avu
tului obștesc, s-au redus con
siderabil cazurile de abateri de 
la disciplina financiară. Ast
fel, față de anul 1960, în care 
au fost 
nale în 
in 1961 
110.000 
dă, valoarea totală a pagube
lor înregistrate la unitățile 
C.C.V.J. s-a redus de la 680.000 
lei la 330.000 lei. Există mai 
multă ordine în gestiuni, creș
te interesul pentru folosire^ 
eficientă a mijloacelor mate
riale și bănești — rezultat im
portant al muncii politice șl 
organizatorice desfășurate de 
organizațiile de partid în rîn- 
dul oamenilor muncii pentru 
apărarea și buna gospodărire 
а avutului obștesc.

Sprijinirea efectivă a luptei 
minerilor, muncitorilor și teh
nicienilor pentru reducerea 
consumurilor specifice, înlătu
rarea pierderilor de materiale, 
’folosirea chibzuită a mijloace
lor bănești, impun necesitatea 
îmbunătățirii continue a mun
cii în acest important dome
niu. Constatările făcute, în 
decursul activității sale, c • 
controlul financiar, intern al 
combinatului conduc la con
cluzia că în prezent este ne
cesar să se acorde o atenție 
deosebită recepționării, păs
trării, eliberării și folosirii -ra-

descoperite cazuri pe- 
valoare de 351.000 lei,, 
acestea s-au redus la 
lei. in aceeași perioa-
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rite la lucrările miniere pe care le execută 
și dă lucru de calitate. IN CLIȘEU : O parte 
din membrii brigăzii împreună cu brigadie
rul Bănuță Stan (al treilea de Ia stînga la 
dreapta).

Intre brigăzile de pregătiri fruntașe din 
sectorul VII investiții al minei Lupeni, care 
deschid căi subterane spre stratele bogate 
de cărbune cocsificabil, se înscrie cu cinste 
șl cea a minerului Bănuță Stan. Lună de 
lună brigada obține viteze de avansare spo
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Ut oiwdliiiii miilwceloi шйегіаіе 
la amlwlătile soailie tailuiliie 

ționlale In pro
cesul de produc
ție a bunurilor 
materiale, pre

cum și respectării normelor 
privind salarizarea.

Necesitatea întăririi grijii; 
față de gospodărirea și folotei-1 
rea materialelor la unitățile de1 
producție aparținînd C.C.V.J. e 
pusă în evidență de așa zisele, 
„plusuri" care se constată lai; 
verificarea gestiunilor. Depar-: i 
te de a fi un fenomen pozitiv* 
aceste plusuri au o influență 
negativă asupra activității еч 
conomice a întreprinderilor. 
Cîteva exemple sînt 
în această privință, 
rificare a gestiunii 
riale la U.R.U.M.P. 
un plus de materiale 
zie în valoare de 
plusurile constînd mai ales. în 
bare de oțel și tablă de 'diferite 
grosimi. De unde provin aceste 
plusuri, deoarece este știut căi 
materialele nu se . înmulțesc" 
singure în magazii sau depo
zite ? Provin de acolo că se 
fac bonuri de materiale pentru 
cantități mai mari decît sînt 
necesare în procesul de produc
ție, iar o parte din materialele 
Dentru care s-au făcut bonuri 
de consum rămîn în magazie. 
drept plus, la dispoziția ne
controlată a celor ce gestio
nează aceste materiale.* In 
schimb, costul acestor mate
riale rămase plusuri intră în 
valoarea producției, IncarcS 
prețul de cost, dăunînd astfel 
serios activității economice a 
întreprinderii.

Asemenea aspecte pot fi în- 
tîlnîte și la S.T.R.A. Anul tre
cut, de exemplu, aici s-a gă
sit, între altele, un plus de 
benzină de 3100 kg. Acest plus 
provine din 
benzinei la 
zît se face 
distribuirea, 
litri, se decontează tot în ki
lograme. Cu toate că această' 
practică a fost combătută, eâ' 
a fost constatată din nou și la' 
verificarea gestiunii făcută îri 
acest an, cînd iarăși s-a ăsit 
un plus de 739 kg. benzină.

Plusuri provenind din neridi- 
carea întregii cantități de ma
teriale prevăzute în bonuri se 
înregistrează frecvent și Ia de
pozitele de material‘lemnos ale 
exploatărilor carbonifere. La 
depozitul de lemne al minei 
Petrila s-a constatat cu ocazia 
unei verificări un plus de ges-

elocventei 
Lâ o ve
de mate- 
s-a găsit 
în maga- 

28.000 lei,

aceea că recepția 
intrarea în depo- 
cu kilogramul, iar 
deși se face In

(Continuare în pag. 3-a)

^■itiți în pag. !V-a
Lucrările conferinței de 
la Geneva pentru dezar
mare.
Situația din Argentina. 
Dehler eere din nou nor- . 
malizarea relațiilor R/F.G. 
cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste. 
O.A.S.-iștii continuă ac
țiunile criminale în Al
geria și Franța.
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ORTA СП LUI Ml CH1E V
Minerii din brigada lui Micbiev 

zrheorghe sînt botărîți să nu ce
deze durităților stincilor subtera
ne, să înainteze neîncetat spre ini- 
Jta adine urilor. Le sînt caracteris 
.ice și priceperea de a organiza 
minuțios munca în abataj, disci
plina, ordinea. La mina Petrila 
brigada lu Michiev e recunoscută 
ca una dintre brigăzile de frunte. 
Dovadă: Brigada iși depășește 
sarcinile de plan cu cite 250—300 
tone de cărbune lunar. Deci fai
ma brigăzii e justificată și bine
meritată. Depășirea planului de 
producție, perfecționarea conti/uiâ 
a pregătirii lor profesionale au de
venit pentru membrii brigăzii lu' 
cruri de mare importanță. Brigada 
lucrează în chip nou.

Totuși, tinerii din brigada lui 
Michiev nu 
miți :

— Omul 
ceașcă dar 
trăiască —
vărului comunist Michiev Gheor- 
ghe, șeful brigăzii. Ea exprimă 
mult : hatărîrea tinerilor brigăzii 
de a fi fruntași nu numai în pro
ducție, ci de a-și trăi viața în chip

nou, de a-și folosi timpul tibet 
în mod util. Pentru atingerea aces
tui scop, brigada a găsit numeroa
se posibilități pe care le folosește 
din plin. Tinerii din brigadă duc 
o viată colectivă bogată, intere
santă.

Tinerilor le e caracteristică 
de învățătură. Noi sîntem 
deci să învățăm — s-au bo

sînt pe deplin, mulțu-

trebuie să știe să mun- 
trebuie să știe să și 
iată o expresie a ti-

ȘERBAN NICOLAE, miner 
fruntaș la mina Vulcan

setea 
tineri, 
tărît membrii brigăzii. In prezent 
în brigadă se găsește un student 
la fără frecvență în ultimii ani 
la Institutul de mine, Grăjdan Gri. 
gore, întîlnești elevi in ultimele 
clase ale școlii medii, pe Robota 
Constantin și Popescu Ivan, pre
cum și alții care sînt în clasa a 
VIU, sau care acum se pregătesc să 
urmeze liceul seral. Sînt șî tineri 
care iși completează studiile ele
mentare, iar alții frecventează 
școala de calificare. Deci mai bi
ne de jumătate din efectivul brigă 
zii învață, inclusiv brigadierul.

Cartea e un bun prieten al ti
nerilor din brigadă. Citesc toți, 
discută împreună cărțile citite. Nu 
de mult Grăjdan Grigore a pre
gătit o recenzie a romanului ,,Pe 
Danul liniștit". Membrii brigăzii 
s-au, adunat la cămin, au ascultat 
cu interes recenzia. Mult le-au plă
cut și versurile poetului chinez t-i 
Tai-ре pe care le-a citit duminica 
trecută tot Grăjdan. Atit pe mar
ginea cărților citite, a filmelor și 
spectacolelor vizionate în colectiv 
cti și în jurul evenimentelor inter
naționale în brigadă se poarta dis
cuții vii aproape în fiecare zi. i

7 inerii din brigada sînt tot oda
tă și prieteni ai sportului. Cinci 
sini jucători in echipa de fotbal a 
sectorului care deține cupa pe ex
ploatare, 4 au motociclete și sînt 
turiști pasionați. Tinerilor >e plac, 
de asemenea, munții șl deci 
side atit iarna cit și vara.

După o săptămînă de 
rodnică, membrii brigăzii 
împreună timpul liber, zilele 
paus. Unii din ei, flăcăii, se întîl- 
nesc la cămin. Cei mai tnul.ți tint 
căsătoriți, au 
noile blocuri 
aceștia rămîn 
ori cite unul 
aniversare sau vreun alt eveniment. 
Toate acestea constituie sărbători 
colective. Membrii brigăzii se vi
zitează cu familiile, se duc la club, 
la excursii, la reuniuni, discută 
despre viață, despre muncă.

Harnici, inimoși, plini de viață, 
așa sînt băieții lui Michiev.

excur-

тшіга
petrec 
de re*

familii și stau in 
ale Petrilei. Dar și 
tot tineri. De multe 
iși sărbătorește vreo

I. DU ВЕК

li
EOBOREA MARIA, inginer 

la mina Aninoasa

ROPOTA MIHAI, miner 
fruntaș la mina Petrila

QOQQQQâQQOQQQOOQQâOQQOQQOQOCâOâQOQQQOQb

i
♦
♦
♦

f•
I 
I 
f 
t
9
9 
ț
9

9
i
Ț

ț
♦
♦

♦
i
»

♦

♦
♦

♦
i
♦
i
♦
♦

Fior vechi pentru ofelării
încadrați in brigăzi ute

miste de muncă patriotică, 
tinerii de ia mina Lonea par
ticipă cu entuziasm la ac
țiunile de colectare a fieru
lui vechi. De la începutul a- 
cestui an, tinerii din Lonea 
au colectat și predat I.C.M. 
peste 2S.OOO kg. fier vechi. 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținut brigăzile din sectoa
rele I, II, Ш, IV și IX.
Printre cei ce s-au eviden

țiat la acțiunea de colectare « 
a fierului vechi se numără 
și . tinerii Ignat Mihaug3eica 
Ramflr, Rotaru Ioan, ^Alecu 
Aurelian, Bujor Ștefan 
mulțl alții.

Un început promițător
Recent, formația artistică 

de estradă a clubului mun
citoresc Vulcan a prezentat 
în premieră in fața a pește 
400 de spectatori, oameni ai 
muncii din orașul Vulcan, 
un frumos program muzical

In interpretarea tinerilor 
amatori Stress Rozalia, Ileș 
Ida, Cojoearu Nicoleta, stress 
lolanda. Mărcău Constantin. 
Vlăduț Viorel și alții, spec
tatorii au ascultat cu viu in 
teres momente satirice și 
melodii de muzică ușoară 
Formația tinerilor artiști s-' 
bucurat de mult succes.

șt

Acțiuni tinerești

cu

L U I

zi de zi tine
rii de Ia secția 
de întreținere 
a întreprinderii 
Viscoza l upeni 
desfășoară o 
muncă susți
nută pentru ca 
piesele execu
tate de ei să 
fie de ceă mal 
bună calitate.

IN CLIȘEU ; 
Tînărul Deatcu 
loan, secreta
rul organiza
ției U.T.M. din 
secția mecani
că (în mijloc) 
împreună
utemtștîi Biro 
Francis/: 
Cornofer Fran- 
c’se discutind 
despre calita
tea unei piesa 
executate de ei.

4
І
Л
4 
t
І 
i 
i
4

4
i
i

Le-a plăcui programul
Zilele trecute, comitetul o 

r&șenesc U.T.M. Petroșani a 
organizat instruirea propa
gandiștilor 1 
politic U.T.M. Ea instruire 
au fost prezenți peste 130 
de propagandiști din exploa
tările miniere și celelalte În
treprinderi din Valea Jiului. 
Pentru început In fata tine
rilor a fost invitat tovarășul 

i Cosoroabă Sebastian, procu
ror, care a expus propagan
diștilor conferința cu tema 
„Rolul familiei in societatea 
socialistă" fiind urmată de 
Întrebări și discuții. In con- 

І tinuarea programului s-a 
trecut apoi la instruirea 
propagandiștilor pe cursuri 
de invățămint. După instrui
re.. propagandiștii au vizio
nat un film.
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LA MINA ANINOASA
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Cu ce s-a soldat o mare inițiativă
— O să curgă materialele Ț • — 

spunea bucuros top. lotiîțpr Cons
tantin, secretarul .comitetului 
U.T.M. al minei Lu^ni.

— Potop! — întărea tov. Tu- 
doran Petru, care pini nu de mult 
a deținut funcția de responsabil cu 
educația comunistă a tinerelului în 
comitetul U.T.M, al minei.

Hotărîrea a fost luată. Au pie
rit ea prin farmec micile gazete 
ale posturilor utemiste de control 
din cadrul sectoarelor, și cele ac
tive și cele inactivei La un loc 
frecventat, vizibil, față în față cu 

■ găzeîa de pefete d minei, făcîn- 
îiuri. parcă in necaz că e mai ma
re, a apărut gazeta posturilor 
U.T.M. de control.

Una singură în locul celor zoce ! 
Dacă acum te oprești în fața a- 

certei gazete, îți da* insă seama 
câ ea continuă tradiția nu a pos
turilor U.T.M. care au fost active, 
ci pe a celor inactive, cere dădu
seră de furcă comitetului U.T.M. 
Citești și aici articole vechi, apă
rute prin februarie, vezi caricaturi 
tot atît de vechi. Iți dai sedma 
că în loc de una bună, cele 
gazete ale posturilor uțemiste 
control din cadrul sectoarelor, 
cedat locul uneia tot... inactive.

Șb-n loc să se ia măsuri de acti
vizare a acestei gazete, tovarășii 
din comitetul U.T.M. al minei Lu
peni așteaptă probabil să le pice... 
altă inițiativă, care să~i scutească 
de sarcina de a se ocupa de pos
turile utemiste de control.

Așa să fie ?
B. IONESCU 

-=O=-
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P/nă acum cîteva luni, in cadrul 
sectoarelor minei Luperti funcțio
na. pe Ungă fiecare organizație de 
bază U.T.M., cite un post utemisi 
de control. Mai bine zis. nu toate 
funcționau. E adevărat, cele de la 
sectoarele electromecanic, transport 
și alte cîteva desfășurau a activi
tate rodnică, popularizau realiză- 
riie tinerilor muncitori fruntași, 
criticau lipsurile contribuind astfel 
la îmbunătățirea muncii utemișttlor 
și a celorlalți tineri.

Dar o bună parte din. posturile 
utemiste de control erau inactive; 
gazetele acestor posturi stă eau Iun. 
... .. .. ... _ .i articole.
Se punea problema ca tovarășii din 
comitetul U.T.M. să ia măsuri ca 
și aceste posturi să devină active.

Nu era o treabă ușoară. Peste 
10 sectoare, peste 10 posturi ute- 
miste de control cu colectivele și 
gazetele lor...

In acel moment de încercare, s-a 
născut „marea inițiativa" :

— De ce să ne batem noi capul 
cu atîtea posturi U.T.M. de con
trol ? Mai bine facem din toate — 
unul. Dar unul grozav, cu o ga 
zetă mare, impresionantă, la care 
să ai ce citi...

Propunerea a 
perfecționată în 
mină colective 
U.T.M. de control pe sectoare, dar
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Cursuri dc ridicare o calllicârll
Pentru ridicarea calificării tine

rilor mineri, mecanici și electri
cieni, la mina Aninoasa au fost 
create, pe profesii, 13 cursuri cu 
durata de 6 luni. Ele au fost crea
te după specificul locului de mun
că $i a gradului de calificare al 
tinerilor. Din totalul cursurilor, 
7 sînt pentru mineri și ajutori mi
neri, iar 6 cursuri de mecanici și 
electricieni. La cursurile pentru 
mineri au fost încadrați 227 tineri, 
iar alți 147 la cursurile de meca
nici ți electricieni. Pentru buna 
desfășurare a activității acestor 
cursuri a fost constituit un co
lectiv din cei mai buni ingineri 
și tehnicieni. Acest colectiv, îndru
mat de comitetul U.T.M. și comi
tetul sindicatului, s-a consultat cu 
conducerea minei și cu anumiți 
muncitori fruntași, cu o îndelungată 
experiență în procesul de producție, 
asupra tematicii cursurilor. Astfel, 
s-a reușit să se îatocmeasaă te
matici legate de nevoile concrete 
ale producției. Printre altele amin
tim : metodele dc lucru în abataje 
cu stratc groase, medii ți subțiri, 
susținerea modernă a galeriilor și 
armarea metalică a abatajelor, ma
șini de încărcat cu cupa, reîncăl

călcare cu bandă, mașini de În
cărcat G.N.L.-30 M, greifere, fo
losirea energiei electrice în minele 
de oărbuni, funcționarea și între
ținerea locomotivelor electrice, cu 
troley și cu acumulatori.

Peste cîteva zile cursurile pentru 
ridicarea calificării tinerilor iși vor 
începe activitatea. Expunerea lec
țiilor va fi făcută de ingineri și 
tehnicieni cu o bună pregătire, 
cum sînt tovarășii Ledrcr Iosif, Co
cotă Dan, Andrițoiu Ioan, Traicu 
Lazăr, Burse Dragoș, Kuron Ștefan 
și alții- In expunerea lecțiilor se 
vor folosi schițe, planșe, mache
te etc.

Pentru însușirea temeinică a cu
noștințelor teoretice, după fiecare 
expunere, cursanților li se vor re
comanda cărți tehnice care tre
buie consultate. In acest scop a 
fost înființată o vitrină cu cărți 
dînd posibilitatea tinerilor să con
sulte cărțile tehnice.

Sprijinind efectiv desfășurarea 
activității cursurilor, comitetul 
U.T.M. va folosi și alte noi for
me. In sala de apel va fi amenajat 
un panou unde vor fi expuse te
maticele lecțiilor, se vor populariza 
și extinde inițiativele bune folosite

fost frămîntată șt 
sensul că să ri

ale posturilor

10 
de 
au

la cursuri. Periodic vor apare ma
teriale de felul cum tinerii folo
sesc la locul de muncă cunoștin
țele însușite la cursuri, iar un colț 
al panoului este rezervat rubricii 
„Tinerii întreabă, colectivul de 
conducere a cursurilor le răspun
de". Comitetul U.T.M. împreună 
cu colectivul redacțional al stației 
de radioficare va organiza săptă- 
mînal emisiuni locale pe diferite 
teme tehnice.

Pe lingă cursurile dc ridicare a 
calificării, în această perioadă vor 
mai funcționa două cercuri cu ca
racter profesional : un cerc pentru 
citirea desenului tehnic condus de 
tov. ing. Nicoară Mircea și un 
cerc de studiere a literaturii teh
nice.

In cercul de citire a desenului 
tehnic au fost încadrați șefii bri
găzilor de producție și șefii de 
schimb. Cunoscînd desenul tehnic, 
ei se vor putea orienta mai ușor 
la locui de muncă, executind ia a- 
celași timp lucrări dc calitate su 
perioară. Tinerii ingineri, tehnicieni 
și o parte din cei mai buni mineri, 
mecanici și electricieni au fost în
cadrați la cercul pentru citirea li
teraturii tehnice. Ei au posibilita
tea de a-și îmbogăți continuu cu
noștințele cu cele mai actuale pro
bleme ale tehnicii noi.

L ARAMA

Nu toți cursanții 
au broșuri

in taeest an in cercurile de 
Invățămint politic U.T.M. „Să 
ne cunoaștem patria socialis
tă" și „Statutul U.T.M." au 
fost încadrați numeroși tineri 
din Valea Jiului.

De la deschiderea anului de 
Invățămint U.T.M. a trecut 
mult timp. Totuși in unele 
cercuri cum sînt cele din ca
drul O.C.L., cartier I și cartier 
II din Aninoasa nu toți cursan
ții au broșuri. La șantierul Oo- 
roiești din cei peste 90 de 
cursanțl încadrați in asemenea 
cercuri 20 nu au broșuri. Se 
pune întrebarea : de ce acești 
cursanțl nu stnt Îndrumați 
să-și procure broșurile necesa
re Invățămintului, deoarece la 
librăria din Vulcan, de exem
plu. mai există 25 de broșuri 
„Să ne cunoaștem patria so
cialistă" șl 240 broșuri pentru 
cursurile de studiere a Statu
tului U.T.M. In librăria de la 
Aninoasa se găsesc sute de a- 
semenea broșuri.
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Schimb de experiență 
între agitatorii ceferiști

Comitetul de partid al com
plexului C.F.R. Petroșani a Or
ganizat zilele trecute un 
schimb de experiență între a- 
gitatorii de la toate unitățile 
complexului. In cadrul consfă
tuirii au fost prezentate patru 
referate care au tratat diferi
te aspecte ale muncii politice 
desfășurate in rîndurile mun
citorilor din unitățile de cale 
ferată.

Consfătuirea a constituit ur 
valoros schimb de experiență 
între agitatori și totodată un 
mijloc de îmbunătățire a mun 
fii politice de masă. Referatul 
prezentat de tov. Crișan Ion 
de la Regulatorul circulației 
despre rolul agitatorului 1 
locul de muncii, a scos în evi 
dență metodele folosite . in 
munca de agitație pentru rea
lizarea sarcinilor de plan, pen 
tru a asigura ca circulația tre 
nurilor să se desfășoare în cele 
mai bune condiții.

In referatul prezentat de 
tov. Crișan loan, maistru la 
atelierul de reparații al depou
lui de locomotive, s-a subli
niat rolul muncii politice pen
tru îmbunătățirea calității lu
crărilor de reparații. Majori
tatea- meseriașilor din acest 
sector, a arătat agitatorul, sînt 
tineri. Unii dintre ei mai a- 
veau și obiceiul să lipsească! 
nemotivat de la serviciu, fapt 
ce îngreuna realizarea 
ne condiții a planului 
parații.

ÎJesfășurînd o largă 
politică, agitatorii de 
reușit să obțină rezultate bune 
atît în îmbunătățirea calității 
reparațiilor cit și în munca de 
educare a tineretului. Astăzi 
în acest sector nu mai sînt 
absențe nemotivate, iar cali
tatea reparațiilor s-a îmbună
tățit în continuu.

Cel de-al treilea referat 
fost prezentat de tov. Sîrbu: 
lescu Nicolae. tot de la depoul 
de locomotive, și 
temă preocuparea 
pentru informarea 
oamenilor muncii.

Cel de-al patrulea referat, 
prezentat de tov. Cazan Ion, 
secretarul organizației de bază 
de la revizia de vagoane, a a- 
vut ca temă „Cum se preocu
pă biroul organizației de bază 
de Instruirea lunară și ocazio
nală a agitatorilor".

La discuții în jurul refera
telor au luat cuvîntul mal

în bu- 
de re-
muncă 

aici ău

a avut ca 
agitatorului 

politică a

Unele aspecte ale gospodăririi mijloacelor materiale 
și bănești la exploatările noastre carbonifere

(Urmare din pag. l-a)

tlune în valoare de 12.600 lei. 
constînd din cherestea, rigle 
de stejar, traverse șl alte ma
teriale care au intrat în prețul 
de cost al lucrărilor din sub
teran, dar ele au rămas in de
pozit. Și nu de puține ori mi
nerii reclamă lipsa acestor ma
teriale. Asemenea plusuri s-au 
înregistrat și la depozitul de 
lemn de la Jieț (7633 lei), 
Cimpa (11.346 lei) precum și 
la Aninoasa.

Trebuie atrasă atenția asu
pra faptului că aceste plusuri 
care apar in magazii și depo
zite încarcă nejustificat prețul 
de cost al producției. Îngreu
nează lupta muncitorilor pen
tru reducerea consumurilor 
Specifice, crează posibilitatea 
sustragerii de materiale, ge
nerează risipă. In vederea în
lăturării acestei stări de lucruri 
trebuie luate măsuri de ridi
care de la matrazii si depozite 
a întregii cantități de mate
riale prevăzute în bonuri. Este, 
de asemenea, necesar să se la 
măsuri împotriva acelor ges
tionari care caută să-și creeze 
plusuri cu care să „acopere" 
anumite fenomene negative în 
gospodărirea materialelor. Toc
mai din asemenea plusuri, u- 
nele elemente necinstite, cum 
a fost cazul foștilor gestio
nari de materiale Zăslău Emil

mulți agitatori. Tov. Nedopaca 
Petre, locțiitor al secretarului 
comitetului de partid pe com
plex, a arătat că in ramura 
mișcare agitatorii pot desfă
șura o muncă susținută cu o- 
cazia analizelor zilnice a mun
cii. Tov. Zeicu Nicolae, secre
tarul organizației de bază de 
la depou, a cerut ca aceste 
schimburi de experiență să fie 
organizate periodic și ele 
Trateze cît mai multe teme 
munca agitatorilor.

La sfîrșitul consfătuirii

să 
din

urmează 
mal țină 
de expe-

a 
luat cuvîntul tov. Marcu Ion, 
secretarul comitetului de nod 
C.F.R El а arătat că schim
bul de experiență și-a atins 
pe deplin scopul șl 
ca și în viitor să. se 
astfel de schimburi 
rîență

In continuare, tov.
dat indicații concrete organl- 
ațillor de bază de felul cum 

trebuie să Instruiască agitato
rii, pentru ridicarea nivelului 
muncii politice de masă.

C. IOAN

Marcu a

Preocupare pentru reducerea 
umidității

înainte vreme, umiditatea, 
acest indice de calitate al căr
bunelui spălat, a dat mult de 
lucru preparatorilor. Aproape 
la fiecare consfătuire se pur
tau discuții pe această temă.

— Ce-i de făcut ? se Între
bau muncitorii. Unii dintre ei 
în frunte cu maiștrii, tehni
cienii și inginerii preoarației 
au început'să studieze posibi
litățile de reducere a umidită
ții. In urma studiilor făcute, 
s-au luat măsuri ca la porni
rea și oprirea spălătoriei, ma
terialul supus spălării să fie 
trecut în cisternele de griș, 
pînă la mersul normal al spă 
lătoriei ca să nu pătrundă apă 
pe site înaintea cărbunelui. Au 
fost acoperite craterele pentru 
ca la o eventuală debordan- 
să fie evitată intrarea anei. 
asemenea, s-a trecut la con
trolul zilnic 
reamenajarea 
egutare in 
strulrea unui
cesibll de colectare 
din silozuri.

Acestor măsuri tehnlco-orga- 

al silozurilor, la 
dispozitivelor de 
silozuri, la con- 
sistem foarte ac- 

a apelor

și Andreica Vasile de la Lu
peni, care au fost condamnați, 
au căutat să facă sustrageri.

Un alt aspect negativ este 
acela că sînt conducători de 
sectoare care permit ridicarea 
de materiale In cantități mal 
mari decît necesitățile de con
sum, ceea ce iarăși provoacă 
risipă.

Sectorul de investiții de la 
mina Lupeni, de exemplu, a 
ridicat 428 m. 1. cablu, care 
după cîteva luni, la un con
trol, a trebuit Înapoiat maga
ziei, deoarece nu era folosit. 
De altfel, acest sector a tre
buit să Înapoieze magaziei, cu 
prilejul acelui control, mate
riale în valoare de 44.000 lei 
care fuseseră ridicate fără a 
fi necesare procesului de pro
ducție. Menționăm că deși 
plusurile arătate mal sus au 
fost constatate în anul trecut, 
atrăgîndu-se atenția asupra 
rara eterului lor dăunător, con
ducerea sectorului de Investi
rii al minei Lupeni n-a tras 
concluziile necesare, nu a luat 
măsuri de Îndreptare. Drept 
dovadă, și cu prilejul contro
lului făcut în acest an, s-au 
găsit plusuri de materiale ri
dicate peste necesitățile reale 
de consum In valoare de 87.000 
lei.

Există tendința la unele sec
toare de a-șl crea stocuri de 
rezervă din anumite materiale

BOGAT AFIȘ TEATRAL
Teatrul Național din Capitală

Artiștii primei scene a țării 
au prezentat la Petroșani și 
Petrila, în zilele de 27 și 28 
martie, spectacole cu piesele 
„Vicleniile lui Scapin" de Mo- 
Ііёге șl „Piața Ancorelor" de 
dramaturgul sovietic I. stock. 
Spectacolele s-au bucurat de 
mult succes.

Subliniem înalta ținută ideo
logică și artistică a spectaco
lului cu piesa ,,Piaț$ Ancore
lor". Interpreții Toma Diml- 
trlu, artist emerit, Ileana Ior- 
dache, Liviu Crăciun, Cristina 
Bugeanu, Igor Bardu (regia 
Lia Niculescu) au creat un 
spectacol valoros, bogat în 
idei, realizat la un înalt nivel 
artistic. Publicul a răsplătit cu 
vii aplauze creația artiștilor 
bucureșteni.

☆

In seara de 27 martie, Îna
inte de spectacolul cu piesa 
„Piăța Ancorelor", tov. Gheor 
ghe IorHănescu, actor la Tea
trul de stat din Petroșani a 

cărbunelui

preparatorilor. întregul 
fost antrenat la 

reducerea umi-

colective și-au 
roade la înche-

hizatorice li s-a adăugat mun
ca agitatorilor dusă în rîndu- 
rile 
colectiv a 
lupta pentru 
dității.

Strădaniile 
arătat primele 
ierea lunii februarie. Dacă a- 
nul trecut, aproape tot tim
pul, preparatorii erau nevoițl 
să raporteze la umiditate o 
depășire față de norma admi
să, panoul de urmărire a umi
dității pe luna februarie oglin
dea o umiditate redusă cu 2 
puncte față de norma admisă.

Cei care au adus o contri
buție însemnată la acest prim 
succes sînt prim maiștrii En- 
ciu Gheorghe și Avramescu 
Liviu, maiștrii Gbiciu Iosif șl 
Rus Petru, șefii de echipe 
Gvorgy Ștefan, Avasiloaie Du
mitru și Mazăre Grlgore toți 
din sectorul de preparare, 
maiștrii Moldovan Nistor, Mos
covici Leopold șl Gaspar Eme- 
rlc de la încărcare precum șl 
echipa de curățire a silozuri
lor.

mai solicitate, lucru dăunător 
deoarece prin acestea se în
carcă nejust prețul de cost pe 
luna în care se scot aceste 
materiale, se crează posibili
tatea de risipă. Mal frecvent 
se petrec asemenea lucruri 
clnd e vorba de becuri, ciment, 
cabluri, cuie, praf inert etc.

Mult mai mare trebuie să 
fie atenția ce trebuie acordată 
înlăturării erorilor In calcula
rea salariilor conform indica
toarelor tarifare de încadrare 
și a caietului de norme, a pre
miilor, ajutoarelor, alocațiilor 
pentru concedii etc. Se moti
vează Încă cu multă ușurință 
absentele nemotivate de la lu
cru. ceea ce. pe lingă că dă 
celor în cauză posibilitatea de 
a beneficia de anumite avan
taje pe care le-au pierdut fă- 
clnd nemotivate, generează In
disciplină. . Asemenea aspecte 
я u fost constatate mai ales la 

'sectorul IV Vulcan, la sectorul 
III Lupeni ș. a.

Să sporim vigilența împo
triva elementelor necinstite ca
re caută să se atingă de avu
tul obștesc: oamenii muncii 
trebuie chemați să sesizeze or
ganele In drept atunci cînd 
observă asemenea fenomene. 
Mult mai devreme ar fl fost 
astfel curmate faptele necin
stite ale fostului gestionar Du
mitru Dumitru de la depozi
tul de cărbuni pentru compe- 

expus in fața publicului o con
ferință despre „Ziua interna
țională a teatrului", sărbăto
rită în cadrul U.N.E.S.C.O. la 
27 martie a. c.

Teatrul de stat din Reșița
Incepind din 2 aprilie colec

tivul Teatrului de stat din Re
șița va Întreprinde un turneu 
in Valea Jiului cu piesele 
..D-ale carnavalului" de I. L. 
Caraglale și „Motanul încăl
țat" de Nina Stoiceva.

Programul spectacolelor In 
Valea Jiului este următorul: 
îunl 2 aprilie, la Petroșâni (In 
matineu) „Motanul Încălțat", 
iar seara „D-ale carnavalului": 
marți 3 aprilie vor avea loc 
matinee la Anlnoasa (ora 11) 
și Vulcan (ora 17) cu „Mota
nul încălțat", iar seara se 
juca „D-ale carnavalului" 
Vulcan; miercuri 4 
avea loc la Lupeni 
matineul cu piesa 
încălțat", iar seara 
spectacolul cu „D-ale 
hilui": joi 6 martie la aceleași 
ore șl eu aceleași piese vor a- 
vea loc spectacole la Urlcani; 
vineri 6 aprilie vor avea loc 
matinee ou ..Motanul încălțat" 
la Petrila (ora 11) șl Lonea 
«ora 17У. iar seara se va Juca> 
pe scena din Petrl’a comedia 
„D-ale carnavalului"

va 
la 
va 

17)
aprille 

(ora 
„Motanul 
(ora 20) 
carnava-

Filarmonica din Ciul
Filarmonica din Cluj își des

fășoară turneul cu spectacolul 
„Clntațl cu noi". In seara de 
28 martie a. c. în sala Teatru
lui de stat a avut loc un reușit 
spectacol. La acest turneu par
ticipă binecunoscut!! interpreți 
de muzică vocală Alexandru 
Grozuță, artist emerit, Ștefan 
Lăzărescu și Zeno Turdeanu.

Teatru? de estradă din Deva
Un colectiv al Teatrului de 

estradă din Deva șl-a Încheiat 
turneul cu „Cabana melodii
lor". Un alt colectiv al ace
luiași teatru și-a început tur
neul cu „Strada mare". La tur
neul celui de-al doilea colec
tiv participă șl Trio Grlgorlu 
dîn Capitală.

La Petroșani spectacolul va 
avea loc la data de 30 martie 
1962, in sala Teatrului de stat. 
Turneul continuă In alte lo
calități ale Văii Jiului.

tință de la E. M. Lonea, care 
nu recepționa întreaga canti
tate de cărbuni intrați în de
pozit, diminua rațiile de căr
bune distribuite salariaților, 
valorificînd plusurile Ia parti- i 
culari și însușindu-si banii. 
Locatarii căminului muncito
resc Lupeni puteau contribui 
la descoperirea mal dîn timp . 
a unor elemente necinstite de 
teapa fostului intendent Sima 
Constantin dacă ar fi sesizat 
ne cel în drept că nu 11 se e- 
liberează chitanțe pentru pla
ta +axelor de locuit.

Apărarea avutului obștesc, 
sprijinirea luptei celor ce mun
cesc pentru îndeplinirea an- 
gaîamentelor privind econo
miile, reducerea prețului de 
cost. Impun ca asemenea fe
nomene dăunătoare activității 
economice a Întreprinderilor să 
fie grabnic Înlăturate. Aceasta 
necesită întărirea opiniei de 
m&să împotriva fenomenelor 
negative, precum și un control 
mal rtauros dîn partea condu
cerilor de unități si sectoare, 
din partea personalului con
tabil. Trebuie Înțeles că nu 
este suficient ca controlul ges
tiunilor să se facă doar o dată 
pe an, cu prilejul Inventarie
rilor, cl este necesar un con
trol pe parcurs, operativ, care 
va contribui la îmbunătățirea 
activității economice a exploa
tărilor noastre carbonifere, la 
sprijinirea luptei minerilor și 
muncitorilor pentru Îndeplini
rea angajamentelor de între
cere.

• PUBLICJTATt
Mtmmiînniiiiuiiii оййшюиашвшіі№ішнінтптптіпяігаі

întreprinderea 
de explorări

Lupeni
cu sediul in Lupeni, 

strada Avram lancu nr. 1 

angajează imediat: 
— Inginer principal •- 
nergeiic cu salariul în
tre 1850-2250,
— Inginer meirolog 

cu salariul între 1850- 
2250,

— Merceologi cu sa
lariul între 925-1090,
— Gestionari cu se* 

lariul între 700-850.
Solicitanță se vor pre

zenta la sediul intre prin* 
derii cu acte de studii 
și vechime.

AAAAebAa

♦I ANUNȚ
I Atelierul de zonă
• C. F. R. Petroșani 
i angajează imediat 
j LĂCĂTUȘI
* categoria 4 de sa- 
| larizare. I

*

T.A.P.L. PtlrOiNi
Anunță publicul con

sumator că a deschis în
orașul Petroșani o 

frumoasă cofetărie 
cu mobilier nou, 

unde se găsește în per
manență un bogat sorti

ment de prăjituri.
Se servește zilnic și la 

ori ce oră cafea neagră, 
cafea cu lapte, ceai cit lă- 
mtie, precum și alte mici 
gușteri.

PROGRAM DE RADIO
30 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 Muzică popu
lară romînească, 9,30 Muzică 
din opere cerută de ascultă
tori, 12,00 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 13,06 Concert de 
muzică din operete, 15,43 Mu
zică populară rominească, 16,ÎS 
Vorbește Moscova! 18,00 Arii 
din opere, 18,40 Din creația* 
de muzică ușoară а compozi
torului sovietic Vadim Liudvi- 
kovski, 20,40 Concert ghicitoa
re (19), 21,35 interpreți ro- 
mîni de muzică ușoară. PRO
GRAMUL II. 12,15 Muzică 
populară romînească, 14,03 Pie
se pentru coruri bărbătești, 
15,35 Actualitatea în țările so
cialiste, 16,50 Curs de limba ru
să, 19,00 Fragmente din ope
reta „Cîntec boemian" de Mau
rice Yvaln, 19,30 Teatru la mi
crofon : „Rapsodie de vară". 
Scenariu radiofonic de Noe 
Smirnov și Gavrilă Săcădat, 
21,04 Melodii populare romî- 
neștl îndrăgite peste hotare.

— азхфет----

CINEMATOGRAF?
30 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Tom Degețelul; AL. 
SAHIA: Frumoasa Lurette; 
PETRILA : 5 cartușe; ANINOA
SA : Vaca și prizonierul; VUL
CAN : Bătrlna pianină: LU
PENI : S-a furat o bombă; 
URICANI: Muzicantul orb.
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Lucrările conferinței de kt Geneva Situația din Argentina

GENEVA 28 (Agerpres).
La 28 martie Comitetul celor 

18 state nu s-a întrunit în șe
dință plenară. In sala de con
siliu a Palatului Națiunilor 
din Geneva a avut loc în cursul 
acestei zile prima ședință a 
comitetului care studiază mă
surile necesare pentru a se ă- 
junge la destinderea interna
țională, din care fac parte 
toate delegațiile care partici
pă la tratativele pentru dezar
mare de lă Geneva. După cum 
ee știe, acest comitet a fost 
crfeat în urma hotărîrii Comi
tetului celor 18, la propune
rea 'delegației В. P. Bomîne.

Ședința de miercuri a fost 
prezidată de delegatul Brazi
liei.

Delegația Bepublicii Popu
lare Polone, a declarat A. Ba- 
packi, ministrul Afacerilor Ex
terne al В. P. Polone, prezin
tă spre examinare comitetului 
plenar o problemă de impor
tanță vitală a cărei soluționare 
este menită să contribuie la 
realizarea acordului cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală. Este vorbă, a spus Ă. Ba- 
packi, de propunerea prezen
tată pentru prima oară în 1957 
de guvernul В. P. Polone cu 
privire la crearea în centrul 
Europei a unei zone denuclea- 
rizate. Ținînd seama de păre
rile unor cercuri occidentale, 
noi am introdus ulterior unele 
modificări în planul nostru ini
țial.

Subliniind că ideea creării 
de zone denuclearizate și-a 
găsit expresia în cuvîntările 
rostite de mulți delegați în 
cursul lucrărilor Comitetului 
celor 18, A. Bapacki a prezen
tat spre examinare comitetu
lui plenar memorandumul Be
publicii Populare Polpne cu 
privire Ia crearea în Europa a 
unei zone denuclearizate în 
care să fie limitat de aseme
nea armamentul clasic.

Au luat apoi cuvîntul A. 
Segni, ministrul Afacerilor Ex
terne al italiei, Corneliiu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor Ex-

-=©=- --------

Nota de protest adresată 
de ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Ungare guvernului R.F.G.

BUDAPESTA 28 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

JW.T.I., Ministerul Afacerilor 
Externe al В. P. Ungare a a- 
dresat guvernului B. F. Ger
mane o notă în care protes
tează împotrivă faptului că pe 
teritoriul Germaniei occidentale 
este organizată o activitate de 
spionaj și subversivă împotri
va Republicii Populare Unga
re. In acest scop sînt folosiți, 
se arată în notă, fasciști un
guri, precum și contrarevolu
ționari și criminali de drept 
comun fugiți din Ungaria.

-=©==-

In Angola 
continuă luptele

PABis 28 (Agerpres).
In partea de nord a Ango- 

lei continuă luptele între pa- 
trioții angolezi și trupele colo
nialiștilor portughezi.

După cum relatează cores
pondentul din Lisabona al a- 
genției France Presse, potrivit 
știrilor primite din regiunea 
Danger situată în partea de 
nord a Angolei, au avut loc 
ciocniri între un grup de răis- 
culați angolezi și trupe portu
gheze. După cum rezultă din- 
tr-un comunicat oficial dat 
publicității Ia Luanda, un nou 
grup de răsculați a atacat po
dul de pe șoseaua Quipedro 
păzit de portughezi.

pentru dezarmare
terne al B. P. Bomîne, y. A. 
Zorin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.B.S.S.

Intr-o scurtă cuvîntare re
prezentantul Etiopiei a che
mat comitetul plenar să dea 
o formă concretă rezoluțiillor 
adoptate de Adunarea Gene
rală a O.N.U. privind declara
rea Africii zonă denucleariza- 
tă, interzicerea folosirii armei 
nucleare și măsurile pentru 
preîntîmplnârea difuzării ar
mei nucleare.

Reprezentantul S.U.A., A. 
Dean, a cerut să se studieze 
amănunțit toate propunerile, 
fapt care, după cum s-a ex
primat fel, nu va permite co
mitetului plenar să se abătă 
de la calea cea justă. EI a în
cercat însă totoldată să pună 
la îndoială propunerea Repu
blicii Populare Polone privi
toare la crearea în centrul Eu
ropei a unei zone denucleari
zate în care să fie limitat ar
mamentul clasic. A. Dean a 
insistat ca comitetul plenar să 
accepte programul de activi
tate .propus de guvernele oc
cidentale șl, în special, propu
nerile secretarului dte Stat al 
S.U.A., D. Rusk, și ministrului 
Afacerilor Externe al Canadei, 
H. Green.

Guvernul Cehoslovaciei, a 
declarat ministrul Afacerilor 
Externe al B. S. Cehoslovace, 
V. David, este gata să-și asu
me toate obligațiile ce decurg 
din acordul cu privire la crea
rea în centrul Europei S unei 
zone denuclearizate și a unei 
zone cu armament clasic limi
tat, propus de Republică Popu
lară Polonă, dacă acest lucru 
îl va face B.F.G. V. David și-a 
exprimat convingerea că comi
tetul plenar va fexamina în timp 
util propunerile cuprinse în 
memorandumul guvernului Re
publicii Democrate Germăne 
trimis Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare.

in continuare au luat cuvîn- 
tul H. Green, ministrul Afacfe’- 
rilor Externe al Canadei, K. 
Lukanov, ministrul Afacerilor 
Externe ai R. P. Bulgaria', re
prezentantul Marii Britanii, 
bpoi A. Myrdal, reprezentantul 
Suediei, și M. Sdesai, delegatul 
îndifeî.

Apoi a luat din nou cuvîn
tul У. A. Zorin. El a subliniat 
utilitatea schimbului de pă
reri care a avut Ioc la ședință 
și a arătat că majoritatea vor
bitorilor au fost pentru stabî-
Urea ordinei precise a luerărî-

O.A.S—ișfii continuă acjiunile 
criminale în Algeria și Franfa

PARIS 28 (Agerpres).
Potrivit știrilor sosite din 

Algeria, ultracolonialiștii își 
continuă acțiunile criminale. 
La 27 martie Oranul a fost 
paralizat de „greva" care a 
fost Ordonată de O.A.S; Cra
sul și-a încetat activitatea, a 
fost lipsit de curent electric, 
legătura între Orăn și metro
polă a fost întreruptă. Colo
nialiștii au deschis la Oran fo
cul asupra cartierelor locuite 
de arabi. S-au înregistrat morți 
Și răniți.

Potrivit agenției France 
Presse în cursul acțiunilor sîn- 
geroase puse la cale dfe O.A.S.- 
iști în principalele orașe alge
riene numărul victimelor se 
ridică la 17 morți și 88 răniți.

Corespondenții ziarelor pa
riziene subliniază în unanimi
tate dîrzenîa excepțională a 
populației arabe care nu ce
dează provocărilor colonialiști
lor îndeplinind indicațiile Fron
tului de. Eliberare Națională a 
Algeriei.’ Nu încetează atacu
rile O.A.S.-Iștilor nici în 
Franța. 

lor viitoare a comitetului ple
nar.

V. A. ZOrin precum și repre
zentatul S.U.A., A. Dean, au 
fost de acord cu propunerea ca 
la viitoarea ședința a Comite
tului plenar ei să-și spună pă
rerea în legătură cu ordinea 
examinării problemelor care 
vor f! înscrise pe ordinea de 
al a Comitetului plenar.

După o scurtă1 declarație a 
ministrului Afacerilor Externe 
al Nigeriei, ședința a luat 
sftrșlt. subsecretarii de Stat ai forțe-

------- — --------- ------

Prezențe romînești peste hotare 
bogăția folclorului romînesc și 
despre importanța Cunoașterii 
reciproce a valorilor culturale

HELSINKI 28 (Agerpres).
La 26 martie, Asociația1 Fin- 

landa-Romînia a organizat în 
orașul Riihimaki o expoziție 
de artă populară, pictură, gra
fică și mărci poștale romî
nești. Expoziția a fost deschi
să de primarul orașului, Vaino 
Leino, care a vorbit despre- - - - - - - - - Q- - - - - - - - -

Dthl» tere din ou normalizarea relațiilor s. f. t. 
io Unioiea Sovietică îi celelalte țări socialiste

BONN 28 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat re

vistei „Der spiegel" care apa
re la Hamburg, vicepreședin
tele Bundestagului vest-german 
Dehler, lider al Partidului li- 
ber-democrat s-a pronunțat 
din nou pentru normalizarea 
relațiilor R. F. Germane cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste. In legătură cu 
{aceasta el a criticat linia po
litică a guvernului de Ia Bonn.

Referindu-se la însemnătatea 
pozitivă a Tratatului de la 
Rapallo dintre Uniunea Sovie
tică și Germania încheiat în 
anul’ 1922, Dehler a declarat că 
adversarii normalizării relații
lor dintre R. F. Germană și 
Uniunea Sovietică denaturează 
în prezent sensul acestui tra
tat. El â subliniat că Tratatul 
de la Rapallo corespundea atit 
Intereselor Uniunii Sovietico 
cît și celor ale Germaniei. „La 
Rapallo s-ă acționat rațional", 
iâ Spus Dehler. Tratatul înche
iat „a folosit poporului ger
man și păcii în întreaga lume 
neaducînd prejudicii nimănui".

Dehler a condamnat cu ho- 
tărîre refuzul Iui Adenauer de 
a duce tratative directe între 
B. F. Germană și U.R.S.S. 
Dehler a chemat guvernul R. F.

Teroriștii fasciști au provo
cat în dimineața zilei de 27 
martie o explozie la nodul de 
calfe ferată Saint-Lazare (cea 
mai mare gară din Paris). Bom
ba a explodat sub o drezină 
pe calea ferată. Ca! răspuns la 
această nouă provocare a O.A.S. 
feroviarii de la gara Saint La
zare au declarat în seara zi
lei de 27 martie o grevă de 
protest de scurtă durată.

Secretariatul Consiliului Na
țional al Păcii a publicat în 
legătură cu situația încordată 
din Algeria o declarație în ca
re se arată că „O.A.S.-iștii or- 
ganizînd atacuri asupra solda- 
ților și ofițerilor de poliție și 
jandarmeriei, atrăgînd popu
lația europeană în aventuri 
disperate, urmăresc un singur 
scop: să provoace vărsare de 
sînge și să continue războiul".

Este necesar, se arată în de
clarație, să fie adoptate mă
suri pentru lichidarea cît mai 
grabnică a acfestei aventuri 
criminale și să fie pedepsiți 
fără cruțare criminalii din 
O.A.S.

BUENOS AIRES 28 (Ager
pres).

Agenția U.P.I. anunță că în 
dimineața zilei de 28 martie 
comandanții militari ai Argen 
tinei au adresat președintelui 
Frondizi un ultimatum cerîn- 
du-î să demisioneze, dar pre
ședintele a refuzat declarînd 
că hotărîrea sa de a nu-și pă
răsi postul este „finală și ire
vocabilă".

Ultimatumul militar a venit 
după o conferință la care au 
participat ministrul de Război, 

în dezvoltarea legăturilor de 
prietenie dintre cele două po
poare. Au asistat oficialități 
ale orașului, profesori, ziariști 
și un numeros public.

Germane să dea dovadă' de ini
țiativă pentru reglementarea 
problemei germane. Cînd par
tidul liber-democrat a acceptat 
coaliția guvernamentală cu 
U.C.D./U.C.S. a spus el, s-a 
urmărit schimbarea liniei pro
movate pînă în septembrie 
1961. „Noi nu am dorit să con
tinuăm politica externă pe ca
re am candamnat-o“.

-------- -------------•1 ' ~- ==------------

ANGLIA: O nouă creștere a tarifelor 
la calea ferată, metrou și autobuze
LONDRA 28 (Agerpres).
La 26 martie guvernul a a- 

nunțat o nouă creștere a ta
rifelor la calea ferată, metrou 
și autobuze. La cale ferată ta
rifele vor crește cu începere 
de la 3 iunie în medie cu 8 la 
șută pentru călătoriile pînă la 
200 mile și cu 10 Ia sută pen
tru călătoriile mai lungi. Ta
rifele la transportul cu metroul 
și autobuzele care vor fi a- 
plicate cu începere de la 15 a- 
prilie vor crește cu 10 la sută. 
Majorările voir costa pe călă
torii pe căile ferate 12.000.000 
lire, iar pe călătorii cu metroul 
șgi autobuzele din Londra — 2,8 
milioane lire.

Această Știre a provocat in
dignare la Londra întrucît se 
Știe că guvernul continuă să 
plătească foștilor proprietari 
Si căilor ferate naționalizate 
drept comipiensație 45.000.000 
lire pe an.

Comentînd noile majorări de 
prețuri, ziarul „Daily Worker" 
subliniază că ele dau o nouă bat.

gației R. P. Romine, Mihail Ha- 
șeganu a sublimat, printre altele, 
că au început să se contureze ba
zele unei colaborări in domeniul 
folosirii pașnice a spațiului extra 
atmosferic.

LONDRA. Referindu-se la 
postul de radio Damasc, pos
tul de radio Londra a comu
nicat că în dimineața de 28 
martie comandamentul forțelor 
armate ale Republicii Arabe 
Siria a dizolvat Adunarea Con
stituantă deoarece „nu și-a în
deplinit obligațiunile". Guver
nul a demisionat. La ordinul 
forțelor armate toate aerodro
murile au fost închise.

NEW YORK. Comitetul O.N.U. 
pentru folosirea în scopuri pașni
ce a spațiului extra atmosferic își 
continuă lucrările. Numeroși dele
gați au expus punctele lor de ve
dere față de această problemă.

Lutnd cuvîntul în numele dele- 

lor terestre, aviației și mari
nei, precum și cei trei coman
danți șefi și șefii statelor ma
jore ale celor trei arme. Aceas
tă conferință s-a ținut în ur
ma formării noului guvern și 
a refuzului lui Frondizi de ~ 
demisiona.

Președintele Frondizi nu este 
sprijinit decît de propriul său 
partid, Uniunea civică radica
lă intransigentă. Jose Maria 
Guido, succesorul constituțio
nal al lui Frondizi în cazul 
cînd acesta va1 părăsi postul, a 
declarat că nu va accepta „în 
nici un caz" să ocupe postul 
prezidențial.

După cum relatează agenția 
Reuter, liderul sindical Andres 
Frâmîni, guvernatorul nou ales 
al provinciei Buenos Aires, a 
publicat o declarație spunînd 
că „în prezent se face încer
carea de a încătușa pe cetă
țenii acestei țări prin forță, 
intimidare și teroare". „La 18 
martie (data alegerilor — 
N. R.), a subliniat el, poporul 
a confirmat respectul său față 
de lege și constituție. Nu po
porul ci guvernul și forțele ar
mate sînt cei care se ridică 
împotriva constituției și a 
legii".

Comitetul pentru pace din 
Argentina a dat, de asemenea, 
publicității o declarație în ca
re își exprimă opoziția față 
de anularea alegerilor parla
mentare și cere să se pună ca
păt stării excepționale și să 
fie abolite măsurile represive.

lovitură nivelului de trai al 
maselor muncitoare. In aceas
tă ordine de idei, ziarul arată 
că guvernul recurge la diferi
te subterfugii pentru a ascunde 
creșterea reală a scumpete!. 
Astfel, luîndu-se ca bază de 
plecare 100 indicele prețurilor 
din 1947, acesta a ajuns la’ 1S8 
în 1956. După aceea a început 
să fie considerat 100 indicele 
din 1956. Acest indice a con
tinuat însă să crească și acum 
se ia ca bază de plecare 100 
Indicele din luna februarie 
1962. Totodată, în acest Indice 
nou sînt incluse acum mărfuri 
care constituie articole de lux 
pentru păturile sărace ale 
populației, ca de pildă, scute
re, frigidere, ceasuri, vinuri 
scumpe. Aceasta înseamnă că 
dacă, de pildă, prețul la frigi
dere va fi micșorat, în timp 
ce prețurile la alimente vor 
continua să crească, indicele 
prețurilor va rămîne neschim-

NEW YORK. Corespondentul 
din Saigon al agenției U.P.I. 
anunță că la 27 martie a sosit 
la Saigon generalul Lemnitzer, 
președintele Comitetului mixt 
El șefilor de state majore ale 
armatei S.U.A.

Generalul Lemnitzer a decla
rat că intenționează să ducă 
tratative cu persoane oficiale 
și să viziteze diferite unități 
americane staționate în Viet
namul de sud.'
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