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Prin magazinele 
din Petroșani

Vloiiil de peste 
. 2.500.000 lei
De la începutul anu

lui și pînă acum, la ma
gazinul de mobilă din 
Petroșani au fost vîn~ 
dute 215 dormitoare 
populare, 150 bucătării, 
45 garnituri camere com
binate, 8 mașini de cusut 
și alte obiecte de uz cas
nic a căror valoare se 
ridică la peste 2.500.000 
lei

Printre cumpărătorii 
acestui magazin se numă
ră Bîrdea loan, miner 
la mina Amnoasa, Cris~ 
tea Gbeorghe, miner la 
nuna Dîlja care au cum
părat cîte o cameră com
binată tip „Miorița'1 în 
valoare de 7-115 lei fie

care. Numai în anul a- 
cesta în magazin au in
trat mărfuri în valoare 
dt peste 3.500.000 lei.

Produsele etBttrice 
sloi tiitate

La magazinul de pro- ’ 
duse electrice din Petro
șani în acest an s~au fă
cut vînzări de peste 
1.200.000 lei. Astfel, au 
fost vîndute 253 apara
te de radio, 164 bucăți 
mașini de spălat rtife, 
41 frigidere, 40 mașini \ 
de cusut. 36 aspiratoare ‘ 
de praf și alte obiecte.

Magazinul e bine a- ; 
provizionat fapt care 1 
face ca zilnic să fie vi
zitat de sute de oameni. 
Printre cei care și~au 
cumpărat obiecte de uz 
casrr’i se numără Belu 
Si. bin, miner la mina 
Petrila, care a cumpărat 
un aparat de radio „E~ 
nescu 2“ în valoare de 

2175 lei'. Mureșan Pie- ! 
ro de la mina Petrila , 
și-a cumpărat o mașină ! 
de spălat cu 2550 lei, , 
Școvran Bela și Ma~ , 
ierceak losif, muncitori ] 
din Petroșani și-au cum- 1 
parat cîte un frigider ' 
„Fram", iar Bredan Io
sif, un aspirator.

In primul trimestru al 
acestui an, magazinul ] 
și-a depășit cu 20 la su- <_ 
tă sarcinile de plan.

I
R. BALȘAN

corespondent

a-
de

In abatajul cameră nr. 403 din sectorul IV al minei Lonea, bri
gada condusă de minerul Cioca Vasile folosește cu pricepere la încărca
rea și evacuarea cărbune (ui din abataj un crațer blindat scurt. Gu 
jutorul acestuia, minerii brigăzii realizează lună de lună randamente 
4—6 tone cărbune pe post și depășiri însemnate de plan.

Fotografia noastră înfățișează un schimb al brigăzii ascultînd 
dtumările ce le dă bri gadierul Cioca Vasile (primul din stânga) 
fiecare dată la intrarea în sut.
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Din prima zi 
producție 

peste plan
Minerii de la sectorul 
al minei Uricani ob-I 

țin succese însemnate în 
producție. Ei au încheiat 
primul trimestru din a- 
cest an cu un piue de 
producție de peste 2.500 
tone de cărbune. O con
tribuție de seamă la a- 
ceste realizări au adus-o 
brigăzile conduse de Cîr- 
ciumaru Victor, Năsălea- 
nu Miron și Nicolae loan 
care au muncit cu un 
randament mediu de 7 
tone de cărbune pe post.

Minerii de aici sînt 
hotărîți să-și dezvolte și 
mai mult succesele, 
prima zi 
ceasta ei 
producția 
tone de 
depășit
planificată cu peste 300 

de cărbune pe post.

1.400 de aptiști 
amatori

cele 7 cluburi miniere din locali-

In 
din luna a- 

au extras peste 
prevăzută 140 
cărbune și au 
productivitatea

în
de

kg-

In
tățlle Văii Jiului activează 76 formații 
artistice precum și 7 formații corale și 
6 fanfare, cuprinzînd peste 1400 de ar
tiști amatori. De asemenea, cele 19 bi
blioteci existente în Valea Jiului sînt 
dotate cu peste 120.000 de volume de 
diferite cărți. Numai în 
cest an au fost atrași 
de noi cititori.

O activitate deosebită
20 de formații de teatru care se pregă
tesc în vederea concursului bienal de 
teatru „I. L. Caragiale". Artiștii ama
tori de la Lupeni, de exemplu, pregă
tesc spectacolul cu piesa „Consiliul de 
familie" de Mihail Leonard, iar cel din 
Vulcan piesele „Năpasta" și „D-ale car
navalului" de I. L. Caragiale. Artiștii 
amatori din Lonea au prezentat pînă 
acum cîteva spectacole în fața mineri
lor cu piesa „Carnaval" de I. Sapov.

CU CONSUM REDUS 
DE LEMN

In sectorul VI investiții de la mina Lonea 
se acordă o atenție deosebită sarcinii privind 
reducerea consumului de lemn la lucrările mi
niere. Iată un exemplu. In sector se află în 
curs de săpare la mina Lonea III suitorul co
lector din blocui IV, orizontul 400—500. La a- 
cest suitor, lung de 130 metri, ar fi necesitat o 
mare cantitate de lemn, dacă armarea provi
zorie premergătoare betonării ar fi fost făcută 
cti granturi obișnuite în desiș. De aceea, con
ducerea sectorului a hotărit ca susținerea pro
vizorie în suitor să se facă metalic cu armături 
recuperabile de formă elipsoidală
nate din inele vechi de fier U, folosite la săpa
rea puțurilor. Echipa de montaje din sector 
condusă de Cîmpeanu Dumitru confecționea
ză din resurse locale cîte 3 armături de acest 
fel pe schimb.

Minerii din brigada lui Molnar Ștefan au șl 
excavat pînă în prezent 55 metri în suitor fo
losind pentru armare și amenajare provizorie 
o cantitate redusă de material lemnos. Astfel, 
lemnul servește numai la compartimentarea 
______________ suitorului (stilpî mijlocași, pen- 

tru delimitarea secțiilor de 
circulație și de transport) sus
ținut cu armături metalice, 
căptușirea rolului cu margini, 
amenajarea umblătoarei cu 
Scări, balustrade etc. Lemnul 
(economisit la fiecare metru 
de suitor săpat echivalează cu 
5—6 bucăți lungi de 7 metri.

trei luni din a- 
aproape 10. 0001

desfășoară cele

Cu cîtva timp în urmă, Înghețurile tîrzii au provocat o a- 
varie la preparația Petrila: s-a înfundat cu zăpadă înghețată 
canalul de aducțiune a apei din Jiu la bazinele de egalizare. 
Munca entuziastă a unei echipe de lucrători din uzină a dus Ia 
lichidarea avariei în scurt timp, fără a dăuna procesului de 
producție. Clișeul nostru îi prezintă pe cei patru muncitori ca
re au desfundat canalul în scurt timp, tovărășii Csiszer Alexan
dru, Rotaru Victor, Toth loan și Mihart Constantin.

Congresul al 
XXII-lea al 
P.C.U.S. consti- 
tuie un evenl- 
ment măreț în viața 
Isovietic, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
a întregii omeniri. Acest Con
gres a intrat în istorie ca unul 
din cele mai de seamă eveni
mente ale epocii noastre.

Vorbind despre marea însem
nătate a Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S. tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej spunea : 
„Vor trece Uni după ani, dar 
tezele Congresului își Vor păs
tra imensa lor însemnătate, a- 
rătînd popoarelor calea spre 
cel mai înalt stadiu al civili
zației umane".

însemnătatea istorico-mon- 
dială a Congresului ăl XXII-lea 
decurge, în primul rind, din 
faptul că el a adoptat pentru 
prima oară în istoria mișcării 
muncitorești, a gîndirii mar
xist-leniniste, programul știin
țific fundamentat al construi' 
Hi societății comuniste.

Programul P.C.U.S., rapoar
tele prezentate de tovarășul 
N. S. Hrușciov au o mare va 
loare teoretică, îmbogățesc te
zaurul marxism-leninismului, 
dau răspunsuri clare la pro
blemele construirii comunismu
lui, analizează cele mal impor
tante fenomene din lumea ac
tuală, perspectivele evoluției 
omenirii, problemele legate de 
lupta pentru progres social și 
pentru pace între popoare.

Ținînd seama de imensa în
semnătate a documentelor Con
gresului al XXII-lea, conduce
rea partidului nostru a trasat

POMPILIU UNGUR 
directorul Cabinetului 
de partid Petroșani

poporului

mai ac-
epocii

mai In

ca sarcină stu
dierea acestor 
documente de 
către membrii 

și candidații de partid. Studie
rea documentelor Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. constituie 
un prețios sprijin în ridicarea 
nivelului politic și ideologic, 
dă răspunsuri științifice asu
pra perspectivelor dezvoltării o- 
nvenirii, asupra celor 
tuale probleme ale 
noastre.

In lunile aprilie și
cercurile de tip superior ale în- 
vățămîntului de partid, adică 
în cercurile de studiere a pro
blemelor de bază ale teoriei 
marxist-leniniste, în cercurile 
de economie politică, în cercu
rile de studiere a Istoriei 
P.C.U.S. și în cercurile de fi a 
lozofie. precum și în toate cer
curile învățămîntului ideologie 
al cadrelor didactice se vor stu
dia în mod organizat document 
tele Congresului al XXII-le£ 
ăl P.C.U.S. și ale plenarei C.C, 
al P.M.R. din noiembrie-de- 
cembrie 1961.

La baza însușirii cit mai te
meinice a bogăției de idei cu
prinse în aceste documente stă 
studiul individual. Propagan
diștii cercurilor de tip superior, 
toți cursanții de Ia aceste cer-: 
curi trebuie să studieze în pe
rioada care a mai rămas pînă 
la închiderea cercurilor actua
lului an școlar al învățămîntu
lui de partid Programul 
P.C.U.S., Raportul prezentat de 
tov. N. S. Hrușciov la Congre
sul al XXII-lea ăl P.C.U.S., Re- I

•(Continuare în pagi. 3-a)

Datorită grijii partidului, oamenii muncii au azi posibilita
tea de a-și petrece timpul liber în mod plăcut și util. Ei au la 
dispoziție cluburi biblioteci, cinematografe, teatre, școli popu
lare de artă. IN CLIȘEU : Un aspect de la cercul de pictură 
de pe lingă Școala populară de artă din Petroșani.

Florile din 
glastre privesc 
parcă prin ilumi
natoarele secției. 
Zgomotul mașinilor de depănat 
te întîmpină cu țăcănituri ritmice. 
In dreptul fiecărei mașini veghea
ză cite o tinără cu părul prins 
sub cite un batic roșu.

...Lucrul e pe sfirșite. După ter
minarea schimbului începu consfă
tuirea de producție.

— Ne-ат angajat să dăm câte 
2000 sculuri de mătase fără nici 
un rebut, ne ținem angajamentul? 
— începu să vorbească șefa de 
brigadă.

Unsprezece muncitoare își în
dreptară privirea spre ea.

— Mai încape vorbă — răspun. 
se Mareș Ana, una dintre mem
brele brigăzii. Doar' peste tot în 
secțiile Viscozei angajamentele 
sînt îndeplinite și depășite. La ră
sucit brigăzile conduse de Stoicu- 
lescii Maria, Raica luliana, Ber- 
ceanu Elisabeta au dat de fiecare 
muncitoare peste 3.000 bobine fă
ră rebut, așa cum dealtfel le-a 
fost angajamentul. La sortare a 
crescut procentul de fire de ca
litate. extra-fină și Pe întreaga 
fabrică s-au dat mai bine de 3000 
kg. fire de bună calitate peste 
Plan

— Toate acestea le știi, de la

In secfia baticurilor
consfătuirea de producție dar ai 
uitat să vorbești de secția noas
tră. Mo ga Viorica își privi tova
rășele din brigadă — apoi con
tinuă. Depanatoarele din briga
da lui Porojan Maria și cele din 
brigada utemistei Sinton Nastasia 
au botărît să depene de fiecare 
muncitoare, cite 1000 kg. de fire 
fără nici un rebut. Cine o să le 
lege sadurile depănate, cine va

veghea in continuare asupra redu
cerii rebuturilor și a îmbunătăți
rii firelor ? Să lăsăm lucrul aces
ta numai pe seama controloare
lor de calitate, iar vitrinile cu re 
buturi să vorbească iar de noi ? 
Să ne lăsăm mai prejos ca alții ?

Consfătuirea se terminase dar 
între membrele brigăzii agitatoa
rei Moga Veronica stăruiau ulti
mele cuvinte ale brigadierei. Au tre
cut cîteva zile de atunci. In sec
ția „baticurilor roșii" cum a fost 
denumită secția în care lucrează

Moga Veronica cu 
ț* r, Q'i'i brigada ei, tov. 
f Albert Magda, șe-.

fa secției, întoc
mea o situație. ’

Din 42 muncitoare aflate în în
trecere 36 își depășesc zilnic Sar
cinile de plan. Nici o muncitoare 
nu se află sub plan, nici una nu 
a rămas în afafa întrecerii pentru 
calitatea produselor. La ultima 
consfătuire ținută, brigada condusă 
de Moga Veronica s-a angajat 
să dea 2000 sculuri, de fiecare 
muncitoare în parte, fără nici un 
rebut și a reușit să-și respecte an
gajamentul. A doua brigadă de 
legătoare, cea condusă de Mic 
Maria, i-a urmat exemplul. Ca 
rezultat pe întreaga secție s-a 
înregistrat o îmbunătățire a cali
tății firelor cu 1,5 la sută

In secția depănat ca și în ce
lelalte secții ale Viscozăi Lupeni 
inițiativa „1.000 de bobine fără 
nici un rebut" a făcut să se nască 
angajamente mobilizatoare care, 
traduse în viață, au dovedii că 
există posibilități de îmbunătățire 
a calității firelor și de reducere 
a rebuturilor — sarcină trasată 
de Directivele Congresului al III- 
lea al Partidului Muncitoresc Ro- 
min.

MARGARETA MICA
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-ПгатмііГ1 SA ORGANIZAM TEMEINIC RIDICAREA 
«мим «imu, NlHLUlil DE CALIHCARE AL TINERILOR!
Pentru a fi în pas cu cerințele 

producției, cu dezvoltarea tehnicii
Peste tot în minele noastre de 

cărbuni, în ateliere, pe schelele 
șantierelor de construcții sau în 
fața tablourilor de comandă ale 
uzinelor energetice, pretutindeni 
unde prind viață sarcinile econo
mice ale desăvîrșirii construcției 
socialiste, pot fi înttlniți, muncind 
alături de vîrstnici. numeroși ti 
neti. Sînt tinerii zilelor noastre, 
cărora partidul le-a deschis largi 
perspective de a se afirtna prin 
muncă, de a-și aduce din plin 
contribuția la făurirea unui vii
tor luminos pentru toți cei ce mun
cesc. Zeci și SUte de tinerii între 
taft brigadierul Schneider Fran- 
ciSe de la mina Aninoasa, minerii 
Șetban Nicolae de la mina Vul
can, Șișu Virgil de la Petrila, 
strungarul Srilagyi Alexandru de 
la ILR.U.M.P.. electricianul Pașca 
Doina de la Urina electrică Pe
troșani și-au înscris numele —* 
prin realizări importante in între 
cete pentru o productivitate ridi
cată, pentru calitate — pe panou
rile dc onoare ale minelor și în
treprinderilor noastre.

Pe oricâte din acești tineri i-ai 
întreba care este cheia succeselor 
lor în producție, fiecare dintre ei 
ți-ar răspunde cu siguranță că 
alături de o muncă disciplinată, 
factorul hotărîtor în îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor de producție 
este pregătirea profesională, ridica
rea nivelului de calificare.

Da, ridicarea calificării profe
sionale este una din cele mai im* 
portante cerințe cate se pun în 
fața tinerilor muncitori. Și e fi* 
«<c, deoarece primii ani ai tine» 
reții sînt în același timp anii în 
cere fiecare muncitor face primii 
pașii în profesiunea căreia i se 
consacră. A-ți iubi profesiunea în* 
Mamnă a o cunoaște temeinic, 
a fi ssăpîn pe tainele ei l

Cunoașterea tainelor profesiunii 
pe care tf-ai ales-o necesită o 
pwocuparc stăruitoare. Progresul 
rapid al tehnicii, dezvoltarea con* 
(ian* a industriei socialiste pe ca
lea яЛпіоіі celei mai înalte, cer 
din partea tuturor muncitorilor, și 
în primul rînd din partea celor ti
neri, un nivel înalt de calificare. 
De aid — necesitatea uaei orga
nizări temeinice a ridicării nive
lului de calificate al mundtorilor 
tineri.

In acest scop, încă din anii tre- 
cuți, au început să fie organizate

cursuri de ridicare a calificării. I.i 
unele întreprinderi, între care ter
mocentrala Paroșeni, A.C.R.E. 
Vulcan, unde aceste cursuri de 
ridicate a calificării s-au bucurat 
de atenția organizațiilor U.T.M., 
sindicatelor și conducerilor de în
treprinderi, ele au dat rezultate 
bune.

La minele de cărbuni, pe șantie
rele de construcții, la U.R.U.M P. 
precum șl în alte întreprinderi pre. 
ocuparea pentru ridicarea califică
rii tinerilor e departe de a fi la 
nivelul cerințelor. S-au făcut pla
nuri peste planuri, s-au întocmit 
tematici, s-au format cercuri, s-au 
stabilit lectori, dar cînd a fost 
vorba să se treacă la muncă con
cretă In această direcție, adică la 
întocmirea lecțiilor* la mobiliza
rea cursanților, lucrurile au fost 
lăsate să meant! de la sine și ast
fel multe cercuri șHau încetat ac
tivitatea după citeva lecții. Una 
din cauzele aceste! stări de lucruri 
o constituie faptul câ organizarea 
cursurilor de ridicare a calificării 
a fost lăsată aprope exclusiv pe 
seama organizațiilor U.T.M., fără 
sprijin din partea sindicatelor, a 
conducerilor de întreprinderi.

Trebuie subliniat faptul că or
ganizare^ cursurilor de ridicare a 
calificării constituie o sarcină de 
câte răspund nu numai organiza
țiile U.T.M. ci și conducerile mi
nelor și sectoarelor, sindicatele. 
Trebuie luate măsuri operative 
pentru întocmirea de către condu
cerile de Întreprinderi, sindicate și 
organizații ULM. a unor planuri 
comune de organizare a cursurilor 
de ridicare a calificării. Pe întrea
ga Vale a Jiului, cursurile de ri
dicare a calificării «ebuie să cu
prindă peste 10.000 tineri mineri 
și muncitori, iar tematitile să răs
pundă problemelor pe care intro
ducerea tehnicii noi, necesitatea 
sporirii continue a productivității 
ți îmbunătățirăți continuă a calită
ții producției le ridică în fața ti
nerilor.

Ținlnd seama de condițiile spe
cifice ale fiecărei întreprinderi, să 
ie la măsuri pentru organizarea 
temeinică a cursurilor de ridicate 
â Calificării, astfel ca aceste cursuri 
să-i ajute pe tineri să-fi aducă în
tregul aport la îndeplinirea sar
cinilor economice elaborate de 
partid.

О inițiativă valoroasă
Din inițiativa Sindicatului și 

â comitetului U.T.M. de la 
mina Uricani, la această ex
ploatare a fost format un cerc 
de citire a monografiilor de 
armare, in care au fost Înca
drați toți șefii de brigăzi. 
Conducerea cercului sl elabo
rarea tematicilor a fost Încre
dințată unul colectiv de teh
nicieni șl ingineri, în frunte 
cu tov. ing. Popa Mircea, șe
ful cabinetului tehnic.

Primele două lecții care au 
șl fost țirtute, au tratat no
țiuni despre geologia zăcămin
telor de cărbuni precum și 
noțiuni generale de aritmetică 
șl geometrie, lecții care au fost 
predate de tov. ing. SftBău 
loan, șefui exploatării șl ing. 
Trancău loan.

Următoarele lecții vor fi con
sacrate studierii diferitelor ge
nuri de lucrări miniere cu mo
nografiile respective de arma
re întîlnite la mina Uricani. 
Ciclul de lecții prevăzut pen
tru acest curs se Va încheia cu 
calculul cîștigUrllor brigăzilor 
de mineri în funcție de rea
lizările obținute în producție.

Lecțiile predate in acest cerc 
au stirnit un viu interes tn 
finelui brigadierilor minei Urî- 
cani. Brigadierii Sorescu Con
stantin, Drsgomlr loan, Uliu 
Gheorghe, Nicolae loan, Dră- 
gnicl Aurel vin cu regularitate 
la cursuri, iși însușesc cu stă
ruința materialul predat.
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Tinerii muncitori dlu brigada condusă de comunistul Coz- 
ma Rudolf de la atelierul mecanic ai minei Petrila sînt mese
riași prîcepuți. harnici. Realizările lor in producție, îndeosebi 
calitatea bună a lucrărilor pe care le execută sînt rodul 
preocupării lor continue pentru a-și ridica calificarea* pentru 
a*și Îmbogăți cunoștințele profesionale.

------- ——O----------------

ÎNTRE VORBE ȘI... FAPTE
— Ridicarea calificării e ca

lea cea mai sigură pentru Spo
rirea contribuției tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție — declară cu toată con
vingerea tovarășul Ionlță Con
stantin, secretarul comitetului 
U.T.M. al minei-

Asupra convingerii tov. to- 
niță șl a celorlalți membri ai 
comitetului U.T.M. despre ne
cesitatea ridicării calificării ti
nerilor nu ne Îndoim. La mina 
Lupeni, viața, procesul de pro
ducție oferă numeroase argu-

tv-.

Toți
Termocentrala Paroșeni este do

tată cu utilaje moderne, cu insta
lații a căror deservire necesită o 
înaltă pregătite profesională.

■ Avînd în vedere această cerin
ță, organizațiile U.T.M. din sec
țiile uzinei, îndrumate de organi
zația de partid și de comitetul 
U.T.M. se preocupă de cuprinde
rea tuturor tinerilor în cursuri de 
ridicare a calificării profesionale. 
In cursurile de ridicare a cali
ficării sînt încadrați toți tinerii 
întreprinderii. Repartizarea, tineri
lor în cercuri s-a făcut în func
ție de profesie și de gradul de 
pregătire.

In prezent sînt înființate un nu
măr de 14 cursuri de ridicare a 
calificării. In cadrul acestor cursuri 
se predau lecții strins legate de 
specificul fiecărui loc de muncă, 
de problemele pe care le 
procesul de producție.

De exemplu, în cursul din sec
ția reparații termo-mecanice se 
predau lecții despre funcționarea 
dispozitivelor de ridicat, procedee 
tehnologice de turnare a cuzineți
lor și lagărelor, caracteristicile 
principale ale agregatelor de bază 
din centrală. Toate lecțiile se pre
dau pe bază de exemple concrete. 
Procedîndu-se astfel, eficaâtatea

tinerii uzinei învață

PRODUCȚIE SI - 
PROFESÎONÂLĂ: 

♦

La Uzina electrică din Vulcan ♦ 
sînt mulți tineri fruntași, Printre • 
aceștia se numără și utemista • 
Temhiu Georgeta. bobinatoare in J 
secția A.C.R.E.V. *

Pentru atenția pe care o acordă • 
ridicării calificării ei profesionale • 

față de calitatea • 
este mult apreciată *■ 
din cere face parte. • 
multe ori eu poate « 

fi văzută citind cărți tehnice. ♦ 
participînd lat conferințele cu ca- ♦ 
racter tehnic sau cetind sfatul • 
muncitorilor vîrstriici. Cunoștințe » 
le căpătate zi de zi o ajută In« 
producție. Rezultatele obținute d< ♦ 
utemista Tenchiu Georgeta sin! • 
dintre cele mai frumoase. In în- • 
tîmpinarea celei de-a 40-a ani • 

_ veniri a U.T.C. ea a rebobinai *
• prin muncă voluntară un motor •
• electric de 3,6 kW cu materiale ♦
• recuperate. *

♦

și strădaniei 
lucrărilor, ea 
de colectivul 
De cele Mai

*

Sabia, Bizdîc Ștefan, Pătrașcu Ro
meo, Nicula Paul, Domșa Gheor- 
ghe, Beldeanu Emil, Teslici Vasi- 
le, Tesla Valeria, Dina Maria, Flo
rean Ioan, Maier Ioan și alții care, 
așa cum este și firesc, obțin rezul
tate bune și în producție.

La termocentrala Paroșeni sînt 
și mulți tineri care urmează li* 
ceul seral și care au pot să ia 
parte la cursurile de ridicare a ca
lificării. Pentru îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale ale acestor ti
neri s-au organizat o serie de ex
puneri tehnice.

Tot pentru ridicarea nivelului 
profesional al tinerilor în urină

ridică

lecțiilor crește simțitor, tinerii ti
vind posibilitatea să cunoască a- 
numite procedee tehnologice înain
tate de exploatare legate direct 
de specificul secției și întreprin
derii noastre.

Membrii comitetului U.T.M. pe 
uzină, cit și cei ai birourilor U.T.M. 
din secții, participă cu regularitate 
Ia aceste cursuri, țin legătura cu 
lectorii. Avem astfel posibilitatea 
să cunoaștem în permanență modul 
cum se desfășoară aceste cursuri, 
participarea tinerilor la lecții. Bi
rourile U.T.M. stau de vorbă cu 
tinerii care nu participă la cursuri, 
care întinde sâu sînt neatenți în 
timpul expunerilor, prilej cu care Г* noastră se organizează concursuri pe 
li se explică rit este de impor
tant ca ei să-și îmbogățească ne
contenit cunoștințele profesionale, 
să vină pregătiți la cursuri.

Faptul că în ultimul timp orga
nizația noastră U.T.M. s-a ocupat 
îndeaproape de buna funcționare 
a cursurilor, interesul tinerilor pen
tru învățătură a crescut mult. Tot 
mai mulți tineri din întreprindere 
înțeleg că ridicarea calificării lor 
este o necesitate de care depind 
rezultatele lor în îndeplinirea sar
cinilor de producție. Printre aceștia 
tint tov. Cioică Nicolae, Dumitrică

teme tehnice. De exemplu, în sec
ția teibine a fost organizat hu 
de mult concursul pe tema „Să 
ne cunoaștem instalațiile11. De ase
menea, este în curs de pregătire 
pentru toți tinerii din uzină un 
concurs pe teme de N.T.S.

Pe baza experienței de pină a- 
cum ne vom strădui să obținem 
rezultate și mai bune în ridicarea 
calificării tuturor tinerilor din u- 
zina noastră.

MIR ON BĂDIȚĂ
secretar al comitetului U.T.M, 

termoosatxi s roroșvoi

mente In favoarea acestei 
convingeri. La această exploa
tare tehnica nouă, metodele a- 
vansate de muncă au devenit 
tovarăși de nedespărțit bă
tălia pe eare o dau Л inetii 
pentru sporirea producției de 
cărbune, a productivității mun
cii, Avi tio in vedere acest lu
cru. cit și făptui c& la mina 
I.upeni tineretul predomină In 
efectivul exploatării, era firesc “S 
ев ridicarea oallfieăril tinerilor 
să constituie o preocupare de 
primă importanță.

La comitetul U.T.M. există 
un plan de măsuri comun ai 
comitetului U.T.M. și al comi
tetului sifldicătului mihei, în
tocmit incă In 1961, cu privire 
la calificarea și ridicarea Cali
ficării tineretului minei. Ih 
hotărîrea conferinței U.T.M. pe 
mină din noiembrie 1961 exis
tă, de asemenea, o prevedere 
care se referă la calificare.

In ce măsură a urmărit co
mitetul U.T.M. îndeplinirea a- 
castor sarcini ? Pentru a lă
muri aceste întrebări este în
deajuns de arătat că ,1a mina 
Lupehi nu funcționezi • , nici 
un curs pentru ridicarea cali
ficării tinerilor mineri. Aceas
tă stare de lucruri se explică 
prin aceea că In ultimele luni 
tovarășul ionlță Constantin șl 
Oeiialți membri ai comitetului 
S-au ocupat doar prin vorbe 
de ridicarea calificării tineri
lor, iăsînd ca lucrurile să se 
desfășoare de la sine.

Fină cînd va dăinui această 
contradicție întrfe vorbele și 
faptele tovarășilor din oomi- 
tetul U.T.M. al minei Lupenl > 
In privința ridicării calificării 
tinerilor ?

Pe șantier se poate face mai mult
Pe șantierul de construcții 

din Lupehi lucrează aproape 
200 de tineri. Pentru mulți din
tre ei șantierul a devenit o 
școală a vieții, o școală de ca
lificare. Pe șantier, acești ti
neri au învățat să trăiască in. ‘ a
constructorilor, să contribuie la 
înălțarea sutelor de locuințe șl 
a altor obiective soclal-cultu- 
rale pentru oamenii muncii 
din Lupenl

Numărul tinerilor necallfi 
câți de pe șantier se reduce 
continuu, Oîganizațla U.T.M, 
sindicatul, împreună cu con
ducerea șantierului au o preo
cupare continuă pentru califi
carea tineretului. In luna de
cembrie, de pildă, 00 de tineri 
au terminat un curs de califi
care. In prezent iși Începe ac
tivitatea un alt curs de Cali
ficare pentru meseriile de zi
dari, dulgheri, Instalatori, zu- 
gravi-vopsitori.

Cei mai mulți tineri de pe 
șantier slnt Insă calificați. Ca-

colectiv, in marea familie

re este preocuparea pentru im-- 
bogățirea cunoștințelor profe- 
sionaie ale acestor tineri ? 
Mulți s-au calificat cu cîțiva 
uni în urmă. De atunci multe 
operații ale procesului de pro
ducție s-au perfecționat, s-au 
mecanizat. Cum se asigură ca 
tinerii constructori să țină pas 
cu noul ? Comitetul U.T.M. de 
pe șantier a avut o oarecare 
preocupare în 
tie. Ou citeva 
fost ținută in 
conferință pe 
noi in construcții". S-a inițiat 
și un concurs în cadrul unei 
joi de tineret pe tema „Să ne 
cunoaștem meseria". A fost o 
inițiativă bună. Rău este Insă 
făptui că asemenea acțiuni 
pentru ridicarea calificării ti
nerilor nu S-au mal organizat, 
deși în această direcție se pu
teau face și se poate face încă 
mult. Este necesar ca și pe a- 
cast șantier să se treacă la or
ganizarea cursurilor de ridica
re a calificării.

această diree- 
lunl în urmă a 
fața tinerilor o 

tema „Materiale
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Fruntași 
în întrecerea patriotică

Cu sprijinul dat de organi
zațiile de partid, mobilizați de 
deputați, oamenii muncii din 
Vulcan au amenajat în іэбі 
prin muncă patriotică 3,6 ha. 
zond verzi și au plantat peste 
500 arbuști ornamentali. Pe o 
suprafață de 8.000 m. p. s-au 
făcut nivelări de teren. De a- 
semenea, s-au reparat și între
ținut patru str&zi, poduri, s-au 
construit diguri și s-au făcut 
demolări.

La acțiunile patriotice au fost 
tnobT'Zațl peste 10,000 de ce
tățeni, care au efectuat uh nu
măr Însemnat de ore de mun
dă patriotică, realizîncl econo
mii îfi ra’oare de (558.000 iei. 
Obținerea acestor rezultate a 
făcut da orașul Vulcan să o- 
cupe iotul I pe Valea Jiului șl 
locul li pe regiune in Întrece
rea patriotica.

îil lUtlâ ianuârie a. c. sfătui 
popular a) orașului Vulcan a 
primit pentru a doua oară dra
pelul de sfat popular fruntaș.

Luna înfrumusețării 
orașului

iii acest an locuitorii orașu
lui Vulcan smt hotăriți să por
nească eu si mal mare avlnt 
in Întrecerea patriotică. Pen
tru ca orașul Vulcan să devi
nă cit mai frumos, Iar MCțlu- 
ni e ce se vor orgattisa să cu
prindă un număr tot mal ma
re de oameni ai muncii, luna 
aprilie este declarată „luna cu
rățeniei". In această lună se 
va termina amenajarea tuturor 
spațiilor verzi, curățirea mo
lozului provenit din reparații, 
nivelarea uhbr terenuri și în- 
sămințarea lor eu Iarbă și flori, 
Va fi continuată repararea șl 
zugrăvirea imobilelor. întreți
nerea parcurilor, vărulrea po
milor. curățirea canalelor șl a 
șantierelor. Pînă In 1 Mai a.e. 
se vor termina, de asemenea, 
lucrările de construire a po
dului Diana și iluminatul fluo
rescent.

In cursul acestui an șl în 
periferiile orașului Vulcan se 
vor întreprinde acțiuni oare Să 
ducă la înfrumusețarea cartie
relor. Se vor repara străzile 30 
Decembrie, Abatorului, Valea 
Arsului, Morișoara și Coroioști. 
₽fv .străzile Morișoara și V, A- 
^„csandri se vor continua prin 

'muncă patriotică lucrările de 
canalizare. Cu contribuția mun- 
eitoriior de la i.c.o. se va a- 
menaja un strana.

I. ARAMA
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„Di'pI de Lucia Demetrius
Piesă „Trei generații" aduce in 

fața spectatorilor poziția femeii in 
societate fi familie în trei etape: 
1896, 1915 ți 1950. In cele trei 
acte, сЛ un leit motiv, revine a- 
ceeași problemă: dorința părinți
lor de a impune fetelor lor, dat 
fiind uneia interese materiale, să 
renunțe la fericite și să se căsă
torească cu oameni cu care n-au 
nici o comunitate sufletească,

Spectacolul prezentat la Petro
șani (regie Marcel Șoma), susținut 
de o distribuție valoroasă, a re
liefat In bund măsură ideile, le
gătura dintre cele trei generații, 
fapt important in redarea trans
formărilor ce se petrec în timp. 
S-a observat străduința manifesta
tă pentru realizarea unor tipuri 
diferențiate, izbutindu-se să se pre
zinte personaje distincte în cadrul 
celor trei generații, cu tontă proble
matica comună din cele trei acte, 
evitîndu-se astfel pericolul șa- 
bloniZării. Ritmul spectacolului a 
fost cel adecvat, exceptînd actul 
I, în care acțiunea s-a desfășurat 
mult prea lent, fără gradația ne
cesară.

Actul l se desfășoară în atmos
fere apăsătoare ce domnește In 
caia ^delatorului lonițâ, cartofor, 
zbir al farrUliei. Interpretul aces
tui personaj, actorul loan Negrea. 
a adus în lumina rampei chipul 
vmsdtti înrăit, decăzut moral, pen*

Să studiem temeinic 
istoricele documente ale Congresului 

al XXII-lea
(Urmare din pag, ba)

soluțiile Congresului al XXII- 
lea, documentele plenarei c.c. 
al P.M.R. din noiembrie-decem
brie 1861. De asemenea, se re 
comandă a se studia materia 
lele apărute in broșura „Pro
bleme ideologice actuale".

Pentru a veni tn ajutorul 
propagandiștilor, în silele de 
6 și gt aprilie a. c. lectori ai 
Comitetului regional de partid 
vor face expuneri asupra ur
mătoarelor tetne t „Construirea 
comunismului in U.B.S.S.", 
„Trecerea de la capitalism la 
comunism — calea dezvoltării 
omenirii", „Coexistența pașni
că. principiul fundamental al 
politicii externe a statelor so
cialiste". „Plenara C.C. aî 
P.M.R. din noiembria-dMembrie 
5961". „Despre însemnătatea 
istorică a Congresului al ХХП- 
lea a! P.C.U.S. și concluziile 
care se desprind pentru acti
vitatea partidului nostru".

La audierea aeegtor expuneri 
vor participa toți propagan
diștii Ve la toate fermele in 
vățămthtului de partid șl pro
pagandiștii invMămlntulUi ideo
logic ai cadrelor didactice. A- 
«upra celor patru teme se vor 
organise seminarii cu propa
gandiștii de ia cercurile de tip 
superior șl cei ai invițlmlntu
lul ideologic al cadrelor didac
tice în zilele de 80 aprilie și 11 
mai a. c.

tn aceste careuri, propagan
diștii vor face, la rindiil lor. 
in t)rm* audierii celor 4 tenie 
și a seminarizării lor, expu
neri în scopul sprijinirii cursan- 
ților in studiul pe eare-1 fac. 
De asemenea, potrivit pianu
lui de acțiune elaborat de Co
mitetul orășenesc de partid 
Petroșani, in perioada studie
rii documentelor Congresului

SPECTACOLE
Azi, 6 aprilie a. c„ Teatrul 

de stat din Reșița prezintă la 
Urlcani în matineu piesa . Mo
tanul încălțat", iar Iă orele 20, 
spectacolul cu piesa „D-ale 
carnavalului". Mline 6 aprilie 
a. c. prezintă două matinee la 
Petrila (orele 11) și Lonea (0- 
rele 17) cu piesa „Motanul În
călțat" iar seara se va juca pe 
scena din Petrila „D-ale car
naval ului".

tru Căte nu există nimic sfînt, a- 
tunci cînd este vorba de satisfa
cerea viciilor sale, folosind mijloa
ce variate de interpretate, a lăsat 
să se întrevadă în toată goliciunea 
sa, caracterul neomenos al unui 
reprezentant al justiției burgheze, 
justiție cortiptă, lipsita de scrupule 
și de cel mai elementar simț el 
dreptății, in același fel a înfățișut 
lipsa de căldură față de familie, 
lipsa de considerație pentru soția 
sa, pentru sentimentele fiicei Sale. 
Elena Colnmbeanu, în rolul Sulta
nei, a fost veridică în exprimarea 
supunerii față de soțul său. evi
dențiind martirajul femeii în so
cietatea burgheză. Ni s-a părut li
niară în evidențierea protestului 
ce mocnește undeva în inima per
sonajului, protest pe care n-are 
curajul sdd exprime decit spon
tan, în cuvinte înecate în lacrimi. 
Ana Colda, (Rttxandra), care и 
evoluat cu succes de-a lungul ce
lor trei acte, a interiorizat puter
nic, s-a Integrat In diferitele situa- 
ții impuse de roi. tiacă în primul 
act au existat unele ezitări dato
rită neidemifiedrii structurale cu 
personajul, npoi în actele ce-du 
urmat, cu autenticitate și trăire 
lăuntrici, а subliniat momentele 
semnificative di» viața personaju
lui, a redat dezvoltarea sa. ințe- 
legeieo la care a ajuns în lungii 
ani de suferință și privațiuni. Ill

al P.C.U.S.
ai XXII-lea lectori ai Corni te
iului orășenesc de partid vdr 
da consultații cursanților, pe 
oază întrebărilor puse de a- 
ceștia în legătură cu probie- 
rnele din materialul studiat.

Studierea documentelor Cod. 
greșului al XXII-lea al P.C.U.S. 
se face și tn cadrul Școlii Se
rale economice de 2 ani. Aici 
se vor face 1 expuneri urmate 
:U seminarii.

mtrueît In toate cercurile de 
rip superior ale învățământului 
de partid șl în Invățămfntul 
Ideologic al cadrelor didactice 
convorbirile de Încheiere vor 
fl axate pe probleme cuprinse 
în documentele Congresului al 
XXII-lea, este necesar să se a- 
cftrde tolftă atenția studierii 
temeinice a acestor importante 
documente.

Comitetele de partid, birou 
Hle organizațiilor de bază au 
datoria de a se preocupa cu 
tot simțul de răspundere pen 
tru ca studierea documentelor 
Congresului al XXII-lea să se 
desfășoare In bune conflițiunl. 
8І se acorde atenția cuvenită 
mobilizării propagandiștilor 
pentru a participa la expuneri 
șl seminarii.

Este necesar Să se Intensifi
ce controlul asupra felului în 
care studiază cursanțil mate
rialul bibliografic recomandat, 
pentru că numai astfel se va 
asigura o Însușire temeinică a 
principalelor teze teoretice.

Moldovan A- 
lexandru este 
unui dintre cel 
mai pricepuți 
muncitori de la 
atelierul elec
tromecanic a) 
minei Vuidan. 
El se strădu
iește ca să a- 
ducă cît mai 
multe îmbună
tățiri In activi
tatea de pro- 
dUOțib a atelie
rului.

IN CLIȘEU : 
Moldovan Ale
xandru, împre
ună cu tlnărul 
muncitor BulcW 
Dumitru, dis
cuți nd despre 
un nou dispozi
tiv de semnali
zare.

compoziția realizată în actul III, 
deosebit de expresivă, a impresio
nat prin căldură Și naturalețe. In 
rolul lui Hie a apărut Mircea 
Zabalon. Actorul a reușii că în de
cursul Celor trei acte să Se inte
greze în rol, să actertiueze pe acele 
laturi care sînt menite să ateste 
disprețul aristocrației față de mun
că și cei ce muncesc, trîndătia șt 
nimicnicia Spirituală a claselor do
minante din trecut. A interpretat cti 
de^nvoltură. I se pot face unele 
reproșuri în privința mișcării (ac
tul I) și, in ultimul act, în darea 
replicilor. Aici nu s~a văzut se
nilitatea personajului, ci mai de
grabă se putea sesiza o nuanță de 
bonomie ce nu cadrează CU rolul. 
Lucian Temelie, interpretul lui 
Șerban, a plăcut prin simplitatea 
jocului, prin reținerea cu care și-u 
manifestat sentimentele. A redat 
figura omului modest. încrezător 
în talentul său.

In actul 11, lucrurile se petrec 
aproape similar, doar personajele 
se sebimbă, în fața spectatorilor 
perindîndrt-se reprezentanții celei 
de*a doua generații. Intllnim ace
leași miasme ele putregaiului mo
ralei burgheze ca în casa judecă
torului lonițâ, de astă dată insă 
în casa moșierului Chirii care, pro- 
fitînd de situația sa materială, se 
căsătorise cu Ruxundra, împotri
va voinței ti. Urmează procedeele

La nivelul celor
In abatajul cameră nr. 4-5 

din stratul 5 vest lucrează una 
din cele mai bune brigăzi de 
la mină Aninoasa. Este vorba 
de brigada condusă de tov. 
Kibedi Francisc de la sectorul II.

In trimestrul I brigada 1U1 
Kibedi a dat peste plan 950 
tone cărbune, depățlndu-și ast 
Tel angajamentul hiat pe a- 
ceMtă perioadă eu 650 tone 
cărbune. în urma acestui rezul
tat minerii de «lei au realizat 
ut, ciștig de 9b—- ne lei pe post 
de minor.

Brigada lui Kibedi și-a pro
pus să obțină o creștere a pro
ductivității muncii planificate 
Ou 0,250 tone de cărbune pe 
post și să contribuie cît mai 
mult la reducerea prețului de 
cost pe sector. In urmă măsu
rilor pe care le-a luât. brigada 
a reușit să depășească randa
mentul prevăzut cu 0,960 tone 
pe poet.

Colectivul sectorului a rea 
lizat o economie la prețul de 
eoet de 4,20 lei/tonă. La aceas
tă economie brigada iui Kitted’ 
a contribuit în mare măsură 
prin reducerea consumului spe
cific de lemn și exploziv. Bri
gada a obținut o creștere sim
țitoare a vitezei de avansare 
medie a frontului de lucru. Pe 
luna ianuarie a avut planificat 
59,6 tn. avansare și a realizat 
7i,5 m.; pe februarie a depă
șit planul cu peste 10 m.l.; iar 
pe martie cu 20 ia sută.

Prin obținerea acestor rezul
tate de seamă, brigada lui Ki
bedi Frăncisc se situează, în 
trimestrul I, pe primul loc în-

similare din actul 1, de astă dată 
pentru contractarea căsătoriei EU- 
zei, fiica moșierului, cu avocatul 
Alexandru. Ana Ceida și Vasile 
Bojescu (Chirii) au format un cu
plu cate a reușit să imprime at
mosfera cerută de piesă. Interpre
tul lui Chirii, й evidențiat lătu
rile esențiale ale personajului: ca
racterul său avar, lipsa de înțe
legere față de Un sentiment curai, 
incapacitatea de a Vedea lumea 
dincolo de limitele sacului cu bont. 
Milena Rizcscu (Eliztr) a fost ve-- 
ridică, marcînd cu înțelegere trans
formările pe care le suferă perso
najul. In setul IU, pe alocuri, a 
părut forțată, lipsindtri unele da
te privind conformația psihică fi 
fizică a personajului. loan Cris- 
tcscu (Radu), cu unele deficiențe 
In dicție și mișcare, a adus în 
lumina rampei un personâj veri
dic, posesor al unor concepții con
servatoare, focul lui Gheatghe 
Iordănescu (Alexandru) a fost sub
til, reievînd subtextul acțiunilor 
avocatului corupi, îmbogățit pe 
căi necinstite. In actul 11 jocul său 
пега făcut martori ai siguranței 
și impertinenței avocatului bogat 
din trecut, iar în actul 111 al bur- 
gbmpdui care refuză să înțeltatA 
schimbările petrecute, faptul că 
j-в născut 0 nouă societate cu o 
noxă morală a curei percepte sini 
conforme cu interesele majorității 
covîrșitoare a poporului — Cei ce 
muncesc. Pe alocuri, >n jocul s4n 
s‘au ivit nuanțe fteveridiu tu 
structura personajului (actul 11, see. 
na tntîlnirii tn Elîza), iar alte*

mai buna brigăzi
tre brigăzile care muncesc in; 
abatajele cameră ale minei A-; 
ninoasa..

Rezultatele se datoresc unei; 
btlne organizări a muncii. Prin; 
^Orturile depuse, prin price- i 
pgfea și inițiativa, de care al 
dat dovadă, tov. Kibedi a reu-, 
șît să organizeze astfel munca 
incit In condiții de lucru ase
mănătoare Cu ale altor brigăzi' 
S& Obțină rezultate mal butte.

Pentru a nu §e. dezorganiza 
lucrul In abataj, șeful de bri
gadă a lichidat absențele ne
motivate prlntr-6 muncă de' 
lămurire susținută, ei ține o 
strinsă' legătură cu cei trei 
șefi de schimb: Țegu Ludo
vic. Oiovar loan și Gâgyi La- 
dlslau, cărora le dă indicații 
de felul cum să desfășoare 
munca pe schimburi. Așa pro- 
redînd. la Începerea sehimbu-I 
iui. fiecare om dlh brigadă știe 
unde luCreăză Și ce are de fă
cut. Astfel fiecare schimb își 
Încheie complet ciclul de lucru, 
respectă disciplina muncii.

$efii de schimb se ajută re- 
c pros, cei din schimbul I are 
grijă să fie aprovizionat cu- 
lemn și schimbul II, iar acesta, 
njută lă rîndul său, pe cel din 
schimbul III. In ceea ce pri-; 
vește aprovlzonerea cu lemn 
si vagonete goale, brigada este 
ajutată și de supraveghetorii 
din sector.

$eful brigăzii ia legătura dirt 
vreme cu artificierii șl aceștia 
rac pușcarea la timpul stabilit, 
pentru fiedare din cele tVel 
schimburi.

Brigada Iul Kibedi respectă' 
eu strictețe îndrumările date 
de personalul tehnic. Spre e- 
xemolu, se merge In paralei 
cu avansarea frontului șl feti 
pioatartm papucii, lucru pe ca- 
re nu-1 fac Întotdeauna alte 
brigăzi, care din această du
ză sint nevoite a presta poe- 
turi în plus pentru ca la sfîr- 
Șit să poată exploata șl pâ- 
prica. Minerii din brigada IUI 
Kibedi acordă o deosebită a- 
tenție și reducerii consumului 
specific de lemn. Pentru aceas
ta ei răpesc și refoioBMc 10-15 
Ia sută din lemnul din abataj, 
după terminarea feliei.

Din cele arătate rezultă că 
brigadă lui Kibedi Francisc lu
crează bine, că măsurile luate 
de ea pot fi extinse și 4a alte 
brigăzi, atît din abataje cît șl 
de la pregătiri.

C, DANILA 
tehnician — mina АпШоава

ori a abuzat de mijloacele oferite 
de mifcare (actul III).

in ăctul 111, (acțiunea se petrece 
in 1950), este înfățișat reaeționarii‘ 
mul burgheziei, manevrele pe care 
le întreprinde pentru a intăarte 
roata istoriei. Și in așest act asis‘ 
t&m la încercarea de a mărita cu 
forța pe Veronica, fiica avocatu' 
Iții Alexandru, Ddr de data aceas
ta, sub impulsul înviorător ăi mo
ralei noi, tentativa nu mai reușeș
te. In acdst act o impresie plăcută 
а produs interpretarea lui Ghent- 
ghe Miclea (Pavel) care cu căldu
ră, cu multă pondere, ptintr-un 
joc sincer a creat figura reprezen
tantului demn al noii morale — 
iînărul muncitor. Stela Popescu 
(Veronica) a realizat tipul tinerei 
eliberate de concepțiile dăunătoa
re die trecutului, n înfățișat botă-
rîrea de a rupe cu lot ceea ce t 
învechit. A fost însă neconvingă* 
toure în discuțiile eu tatăl său.

Interpreta domnișoarei Шегі 
cea mică. Dana Pafttazopol, а 
creat momente de veritabil umor. 
Printre ateste momente s-au ivit'’ 
însă și nuanțe de șarjă. Per
sonajul, în ultimul dtt, а părut ne* 
firesc, deoarece, deși trecuseră tî* 
teva decenii și-e mtnțirmt. le 
contrast tu celelalte personaje, dt‘ 
tele din atM l. Valet Donca <î»«* 
fan) a redai ш tdlm, măsurat, ae- 
tilitateă perwiajidm față de cuce
ririle pofnbti. Mtidariueaa oa 
asupritorii de ai tăiată, uudi^he' 
de VubogățUe pe tăi МкйМйа
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MOSCOVA 4 (Agerpres).
La 16 aprilie vor începe la 

Moscova lucrările celui de-al XIV- 
lea Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din U.R.S.S. 
In întîrnpinarea congresului, în 
întreaga Uniune Sovietică au loc 
congrese și conferințe ale Comso- 
molului, la cate se fac bilanțuri 
însuflețitoare ale activității tineri
lor constructori ai comunismului.

A fost relevată contribuția com- 
somoliștilor ucraineni la marile 
construcții realizate în R.S.S. U- 
craineană : noii giganți ai metalur
giei din Donbas, combinatul mi
nier de la Krivoi Rog, construi
rea hidrocentralei de la Kremen- 
ciug, pe Nipru. In toamna anului 
1961, Comsomolul din Ucraina a 
dăruit țării recolte nemaivăzute, 
strînse de pe loturile de porumb 
ale tineretului.

In cadrul mișcării pentru eco
nomii, inițiate de tinerii din R.S.S. 
Letonă, într-un singur an au fost 
economisite 13 milioane kWh de 
energie electrică, 23.300 de tone 
de carburant convențional, 13.300 
de tone de metale feroase și ne
feroase ; tinerii raționalizatori au 
obținut economii în valoare de 
5,7 milioane ruble. Au fost pro
iectate și date în exploatare 435 
noi mașini, linii automate și se
miautomate.

Tineretul capitalei sovietiae a 
îndeplinit cu cinste angajamentele 
luate pentru cel de-al treilea an 
al septenalului : 10.000 de colec 
tive de tineri și 60,000 de comso- 
moliști au cucerit deja înaltul ti
tlu de brigăzi și fruntași ai muncii 
comuniste.

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

NEW YORK 4 (Agerpres).
3 aprilie Consiliul de Secu- 
a reluat discutarea plînge- 

Siriei și Izraelului în legă- 
cu recentele incidente

ale Izraelului și avertizează gu
vernul izraelian în legătură cu ho- 
tăirîrea Consiliului de Securitate 
de a aplica sancțiuni corespunză- 

de toare în cazul cînd se vor repeta 
frontieră din regiunea lacului Ti- 
beriada.

După cum se știe, în noaptea 
de 16 spre 17 martie subunități 
ale armatei izraeliene au invadat 
teritoriul Siriei prin zona demili
tarizată, determinînd folosirea le
gală a mijloacelor de apărare de 
către armata siriană.

Delegatul sirian care a luat cu- 
vîntul a prezentat Consiliului de 
Securitate un proiect de rezoluție 
care

La 
ritate 
rilor 
tură

condamnă acțiunile agresive

pe viitor provocări armate.
Reprezentantul Izraelului, Ko- 

mei, nu a încercat să dezmintă fap
tele cuprinse în cuvîntarea dele
gatului sirian. El 
clarațîile formale 
său că dorește să 
cu țările arabe.

Discutarea problemei Palesti
nei a fost reluată la ședința din 
după-amiaza zilei de 4 aprilie 
Consiliului de Securitate.

0-----------------

a repetat de- 
ale guvernului 

trăiască in pace

a

lucrările Conferinței de la Geneva
GENEVA 4 — De la trimisul 

special Agerpres N. Puicea ?
La 4 aprilie a avut loc cea 

de-a 15-a ședință plenară a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare sub președinția 
delegatului S.U.A., A. Dean. In 
cadrul acestei ședințe s-au în
cheiat discuțiile asupra lucră
rilor subcomitetului pentru în
cetarea experimentării armei 
nucleare. Apoi Comitetul a re
luat dezbaterile privind pregă
tirea Tratatului de dezarmare 
generală și totală.

In aceeași zi, în continuarea 
ședinței, comitetul celor 18 
state pentru dezarmare a tre
cut la examinarea punctului

principal de pe ordinea de zi 
Tratatul cu privire la de

zarmarea generală și totală.
Primul a luat cuvîntul re

prezentantul S.U.A., A. Dean, 
care a prezidat ședința de. 
miercuri. A luat apoi cuvîntul 
reprezentantul Canadei.

Cu aceasta ședința 
aprilie s-a încheiat.

Următoarea ședință 
h Comitetului celor 18 
loc la 6 aprilie.

Iâ 5 aprilie se va
Comitetul plenar pentru a exa
mina măsurile de natură să 
contribuie la slăbirea încordă
rii internaționale.

din 4

plenară 
va avea

Întruni

Ѳ

fncercări de restabilire a prestigiului 
partidului conservator din Anglia

LONDRA 4 (Agerpres).
In discursul rostit la Stock- 

ton-o-n Tes, primul ministru Mac
millan, care pentru a redresa 
prestigiul zdruncinat al partidului 
său, candidează personal în ale
gerile parțiale care se vor desfă
șura joi în această localitate, a 
încercat să apere politica internă 
și externă a guvernului conserva
tor. Referindu-se la problema ade
rării Angliei la ;,piața comună", 
Macmillan a învinuit partidele de 
opoziție liberal și laburist de ac
țiuni pe care opinia publică din 
Anglia le reproșează în primul 
rînd partidului conservator.

Referindu-se la problemele 
politică internă Macmillan a 
să se înțeleagă că guvernul nu
tenționează să renunțe la politica

de înghețare a salariilor și 
intenționează sâ mărească pensiile.

Trecînd la problemele de poli
tică externă Macmillan a declarat că 
„deși la Geneva nu s-a ajuns încă 
la un acord și nici măca’r la sta
bilirea bazelor pentru un acord, at
mosfera este mai bună și se ma
nifestă o mai mare înțelegere re
ciprocă. Iată de ce, a adăugat el, 
sper că dînd dovadă de răbdare 
vom obține succese".

nu

Macmillan va

de 
dat 
in-

WASHINGTON 4 (Agerpres).
P. Salinger, secretarul Casei Al

be pentru problemele presei, a de
clarat corespondenților că la 28 
aprilie președintele Kennedy și 
primul ministru Macmillan se vor 
întîlni la Washington.

După cum se anunțase anterior,

Uitracolonialiștii continuă acțiunile 
criminale

ALGER 4(Agerpres).
După cum arată, agenția France 

Presse, ultracoloniaiiștii din O.A.S., 
și-au continuat în tot cursul zilei 
de marți acțiunile criminale. Du
pă asasinarea mișelească a zece 
arabi care se aflau într-un spital, 
O.A.S.-iștii au tras cu obuze de 
mortiere asupra cartierului arab 
al Algerului, Casbah. Numai la 
Alger în cursul zilei de marți, ca 
urmare a celor 12 atentate comise 
de O.A.S.-iști s-au înregistrat 17 
morți, 22 de răniți. La Oran au 
avut loc două atentate, la Orleans- 
ville alte două atentate.

De asemenea, ultracoloniaiiștii 
au aruncat în aer Ia Alger maga
zine aparținînd arabilor. In legă
tură cu aceasta^ agenția France

Presse relatează că „explozii vio
lente se succedau din trei în trei 
secunde în plin centru al Alge
rului". Aceeași agenție arată că 
ultracoloniaiiștii au provocat două 
explozii la penitenciarul din Alger, 
11 deținuți arabi fiind ’răniți.

La El-Biar, O.A.S.-iștii au mi
traliat dintr-o mașină blindată un 
magazin, rănind mai multe persoa
ne. In ciuda acestor permanente 
provocări, precizează agenția Fran
ce fresse, „populația arabă conti
nuă să-și păstreze totuși calmul".

Furtul de bani, de arme, de 
muniții și echipament militar a con
tinuat în cursul zilei de marți. 
Numai la Alger au fost furați 160 
milioane de franci francezi vechi.

Miting popular în apărarea păcii 
și democrației la Atena

țienești; în sală și îi foaierul tea
trului s-au adunat mii de oameni. 

Președintele Comitetului Execu
tiv al E.D.A., I. Passalidis, care 
a luat cuvîntul la miting, a de
clarat : Unhmea Democrată de 
Stînga cheamă pe toți oamenii de 
bună credință din Grecia să inten
sifice lupta pentru pace, împotri
va bazelor de rachete, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zo
nă a păcii, liberă de arma ato
mică, pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării cu toate țările.

ATENA 4 (Agerpres).
„Pace", „Democrație", ^Amnis

tie", „Libertate lui Glezos"; ,,Nu, 
bazelor de rachete, bazelor morții 
în Grecia" — sub aceste lozinci 
s-a desfășurat în ziua de 2 apri
lie , la Atena, un miting popular 
în apărarea păcii șî democrației, 
organizat de Partidul Uniunea 
Democrată de Stînga (E.D.A.).

După cum anunță agenția TASS, 
deși clădirea teatrului Acropole, 
unde a avut 
conjurată de

Aniversarea 
eliberării Ungariei 

de sub jugul fascist
BUDAPESTA 4. Coresponden

tul Agerpres transmite :
la 4 aprilie cu prilejul sărbăto 

rii naționale a Ungariei — cea 
de-a П-a aniversare, a eliberării 
țării de sub jugul fascist — la 
Budapesta a avut loc o paradă mi
litară.

Peste 50.000 de persoane s-au a- 
dunat pe bulevardul Dozsa Gyorgy 
pentru a primi defilarea trupelor.

La ora 10 în tribuna oficială 
iau loc fanos Kadar, Istvan Dobi, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U. și ai guvernului, iar 
în tribunele alăturate numeroși in
vitați, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din capitală.

Parada militară a fost primită 
de general-colonel Lajos Czinege, 
ministrul Apărării al R.P. Unga
re care a trecut în revistă unită
țile aliniate pentru paradă. Mi
nistrul Apărării a rostit apoi o 
cuvîntare. După ce a salutat pe 
participanții la paradă cu prilejul 
sărbătorii naționale, vorbitorul a 
subliniat succesele obținute de po
porul ungar în anii care au tre
cut de la eliberare.

După cuvîntarea ministrului A- 
părării al R.P. Ungare a început 
parada militară. ... У

O impresie deosebită au | 'adus 
trupele de rachete și avioanele 
supersonice.

Vizita

loc mitingul, era în- 
puternice forțe poli-

lui G. Ball
(Agerpres).BONN 4

Agenția Associated Press anunță 
că George Ball, subsecretar de 
Stat ăl S.U.A. și-a încheiat tra
tativele la Bonn cu reprezentanții 
guvernului R.F.G, și a sosit în 
Anglia.

In cursul tratativelor de la Bonn, 
Ball a insistat în primul rînd asu
pra intensificării cursei înarmări
lor de către Germania occidenta-
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în R.F.G. și Anglia
lă și celelalte țări europene mem
bre ale N.A.T.O.

La sosirea în Anglia, Ball a ex
plicat corespondenților poziția 
S.U.A. în problema aderării An
gliei la piața comună, dînd să se 
înțeleagă că Statele Unite sînt fa
vorabile adetjării Angliei la piața 
comună 
contribui 
N.A.T.O.

întrudt acest lucru ar 
la întărirea blocului

.0.

Să înceteze agresiunea S. U. A. 
în Vietnamul de sud

HANOI 4 (Agerpres).
După cum anunță agenția de 

presă „Eliberarea"; Comitetul ță
rănesc de legătură pentru elibera
rea Vietnamului de sud 
blidtății o declarație, 
condamnă intensificarea

a dat pu- 
prin care 
agresiunii

vizita S.U.A.
la 26 aprilie primul ministru Mac
millan va rosti un discurs lai So
cietatea americană a editorilor de 
ziare din New York. După aceas
ta, potrivit relatărilor lui Salinger; 
Macmillan va pleca la Washington 
unde împreună cu Kennedy va 
participa la tradiționalul dineu 
care va fi dat la 27 aprilie de 
„Asociația corespondenților Casei 
Albe" în cinstea președintelui 
S.U.A. La 28 aprilie; după cum a 
anunțat Salinger, Kennedy și Mac
millan vor conferi la Casa Albă.

_=0=_ 

Situația din Siria 
DAMASC 4 (Agerpres). 
Ziarele care au apărut la 4 aprilie 

la Damasc au publicat declarația 
Comandamentului suprem al For
țelor armate siriene, în care se 
spune că „criza și confuzia pro
vocate în mod artificial în țară" 
au luat sfîrșit. In toate orașele și 
regiunile ordinea a fost restabili
tă.

In ziarele din Damasc a apărut, 
de asemenea, un comunicat al Co
mandamentului Suprem cu privire 
la interzicerea circulației între di
ferite orașe din Siria începînd din 
3 aprilie ora 19 și pînă la dis
poziții speciale.

S.U.A. în Vietnamul de sud și re
presiunile împotriva poporului sud- 
vietnamez.

In declarația acestui comitet 
care se încadrează în Frontul na
țional de eliberare din Vietnamul 
de sud, se subliniază că cei 14 
milioane de locuitori ai Vietnamu
lui de sud; printre care țăranii re
prezintă 90 la sută, doresc fier
binte pace, o adevărată indepen
dență, democrație și bunăstare ma
terială.

=©=—

Olanda transportă 
noi trupe f 

în Irianul de vest
HAGA 4 (Agerpres). — TASS 

transmite :
După cum anunță agenția Uni

ted Press International, Ministe
rul de Război al Olandei a anun
țat la 3 aprilie prelungirea dura
tei serviciului militarilor olandezi 
care se află în Irianul de vest. 
Militarii din trupele terestre și for
țele aeriene militare vor rămîne 
în serviciul activ patru luni în 
plus. Acum cîtva timp durata ser
viciului personalului din flota ma
ritimă militară olandeză în Irianul 
de vest a fost prelungită ct» patru 
luni. • > h

Societatea olandeză de transpor
turi aeriene Klm continuă să trans
porte militari olandezi în Noua 
Guinee «via Lima (Peru) și Tahiti. 
Pînă la 7 aprilie, cînd va lua sfîr- 
șit prima etapă de transportare a 
trupelor, pe bordul unor avioane 
ale Klm, în Noua Guinee vor fi 
aduși în total 1500 de soldați ai 
infanteriei marine.

Alți 1.600 militari olandezi vor 
pleca la sfîrșitul acestei săptă- 
mînî în Noua Guinee pe cale ma
ritimă. A

PROGRAM DE RADIO
6 aprilie

15.35 Actualitatea în țările socia
liste, 16,30 Tineri compozitori to- 
mîni de muzică ușoară, 18,05 Din 
viața muzicală a orașelor și re
giunilor patriei : Galați, 19,00 
Răsfoind albumul cu operete, 19,30 
Teatru la microfon : „Bucătărea
sa", comedie de Anatolii SofronoV; 
20,48 Muzică de estradă, 21,15 
Cîntece populare romînești inter
pretate la diferite instrumente,
22.35 Concert de muzica ușoară de 
compozitori din țări socialiste.
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CINEMATOGRAFE

6 aprilie
PETROȘANI — 7 Hoiembrie : 

Perie negre; Al Sabia : întâlnire 
pe cablu ; ISCRONI : Doctorul din 
Bothenow ; ANINOASA : Cazul 
Gleiwitz; URICANI : Puștiul ; 
(Responsabilii cinematografelor Lo- 
nea, Petrila, Livezeni, Vulcan, 
Crividia, Lupeni și Bărbăteni n-au 
trimis programarea filmelor pe lu
na aprilie).

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale,
7.45 Muzică instrumentală, 8,30 
Melodii populare romînești, 9,00 
Gonoert de dimineață, 10,37 Cîn- 
tece pe versuri de Ion Brad, 12,10 
Concert de estradă, 12,45 Cîată 
la țambal Nicolae Bob-Stănescu, 
13,05 Concert de muzică din ope
rete, 14,00 Cîntă orchestra de mu
zică populară a Filarmonicii de 
Stat din Oradea, 15,10 Muzică 
de cameră, 15,45 Din muzica po
poarelor, 16,15 Vorbește Mosco
va !, 16,45 „Partidul, părinte 
drag", program de dntece pionie
rești, 
19,25 Ansambluri corale muncito
rești, 20,40 
(20), 21,35 Cîntă formațiile de 
muzică ușoară dirijate de Cons
tantin Bîrsan și Imre Alexandru, 
22,30 „Săptămîna muzicii ma
ghiare". PROGRAMUL II. 12,15 
Muzică populară din Muntenia, 
13,22 Orchestre de muzică ușoară,
13.45 Jocuri populare romînești, 
15,00 Muzică populară romîaească.

18,30 In pas cu știința,

Concert ghicitoare
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