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Citiți în pagina IV-a:
• Expoziția filatelică „Spre stele".
• Stabilirea de legături aeriene directe intre Ghi i 0 

U.B.S.S.
• In Irianul de vest ia amploare lupta de partizani.
• Rebelii laoțieni suferă grele înfringeri.
• Agravarea crizei economice in Venezuela.
• Mișcarea grevistă in S.U.'A.

Indici superiori
Asigurînd funcționarea perfectă 

a agregatelor, în special a filtrelor, 
și îmbunătățind întregul proces 
tehnologic de clasare a cărbunelui, 
muncitorii preparației din Lulpen: 
au obținut 'realizări importante în 
spălarea și prepararea cărbunelui.

Planul producției globale a fost 
realizat în primele trei luni din 
acest an în proporție de 102,5 la 
sută, iar procentul de recuperare

celor planificați
a cărbunelui a fost îmbunătățit dc- 
pășindu-se sarcina planificată cu 
2 la sută. Calitatea cărbunelui spă
lat, în special a cărbunelui cocsifi
cării, a fost îmbunătățită cu 2 la 
sută față de norma admisă.

In mod deosebit la aceste re
zultate au contribuit muncitorii 
secțiilor de transport, de la spălă
toria nouă si încărcare.

UNDE
• Teatrul de stat 

Valea Jiului Petro
șani prezintă Ia 
19,30 piesa „Trenul 
regimentar".

* Sala de sport 
I.M.P. ora 10,00 
meci de volei ca
tegoria A, între e- 
chlpele Știința Pe
troșani — C.StM.S. 
Iași. In descindere 
baschet Beva — 
$ptroșanL

., dintre 
Petroșani 
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minele Văii Jiului continuă 
desfășoare într-o atmosferă 

entuziasm adunări

MERGEM 
nul Școlii sportive 
de elevi din Petro
șani, se va desfă
șura întilnlrea de 
handbal în 7, ca
tegoria A 
Știința 
— Știința 
șoasa.

■ La ora 16,30, 
pe stadionul Jiul 
Petroșani va înce
pe meciul de fot
bal de categoria A.

între Jiul Petrila — 
Steaua București.

• Clubul central 
al sintfieătelor din 
Petroșani va găz- 
ditf începînd cu 
ora 10,00 membrii 
cercului de filate
lie.

• Biblioteca clu
bului central al 
sindicatelor din 
Petroșani este des
chisă intre orele 
19—1І.

Strungarul Pop Iosif de la 
mina Petrila este un inovator 
priceput și totodată un mili
tant de frunte pentru îmbu
nătățirea calității producției.

• începînd de la 
ora 12,00, pe tere-

La clubul minier din Petrila, 
activează mai multe cercuri printre 
care și cel de balet pentru copii.

De două ori pe săptămtnă sub 
■ supravegherea atentă a instructoa
rei de balet, copii învață să exe
cute cu măestrie și grație pașii 
unui nou dans. IN CLIȘEU: Un 
aspect de la cercul -de balet pentru 
copii 
trila.

de la clubul minier din Pe-
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lucru îmbucurător
preparația Lupeni acum

Un
La

2 ani a luat ființă o agenrirf' 
C.E.C. La început numărul an.- 
gajaților posesori de carnete 
C.E.C. era foarte mic. Dar vă- 
zind foloasele pe care le adu
ce această1 formă de economii, 
lunar, a crescut numărul de
punătorilor, ajungind ca în 
prezent 448 de angajați să po
sede carnete C.E.C.

Printre aceștia se 
Avasiloaie Dumitru, 
Gheorghe, Erie loan, 
Ioan, Globaru Voichița 
Mulți dintre depunători au su
me frumoase economisite prin 
C.E.C. Depunerile lunare în 
medie depășesc 100 lei pe cap 
de om. Mulți dintre depună
tori din economiile năsfrăS"’- 
C.E.C. ca tovarășii Dinu loan, 
Dragomir Ioan, Moldovan Ghe
orghe și alții și-au cumpărat 
lucruri frumoase.

In acțiunea de depunere a 
economiilor la C.E.C. agenția 
din cadrul prepărației primeș
te sprijinul șefilor de echipă, 
a maiștrilor, inginerilor și a 
conducerii exploatării.

SIPOȘ TEODOR 
corespondent' ,

numără 
Hamzu 
TîîfBn?’ 
și alții.

La 
să se 
de puternic 
populare pentru desemnarea de in
vitați la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale convoca
tă în legătură cu încheierea colec
tivizării agriculturii în țara noastră.

In cadrul adunării care a avut 
loc ieri la mina Petrila. minerii, 
muncitorii și tehnicienii acestei 
exploatări au hotărît în unanimi
tate ca tovarășii Cenaru Gheor- 
ghe și Moldovan Mircea, maiștri 
mineri, să-i reprezinte la - lucrările

iii йкеивша h ioviiaii 
a Unii Mii Mliiiaii 
sesiunii Marii Adunări Naționale. 
Numeroși vorbitori au exprimat 
hotărîrea colectivului minei de a 
întimpina sesiunea Marii Adunări 
Naționale cu noi succese în lupta 
pentru mai mult cărbune necesar 
înfloririi patriei noastre socialiste. 

Minerii de la Lonea, întruniți, 
de asemenea, într-o adunare care 
a avut loc ieri, au desemnat pC 
tovarășul Toacă Ștefan, șeful una i 
brigăzi fruntașe drept reprezentant 
al lor, spre a participa ca in
vitat la lucrările sesiunii extraor
dinare a Marii Adunări Naționale.
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La cercul de muzică din Uricani
La Uricani funcționează un cerc 

de muzică pentru copiii minerilor 
Cercul de muziaă este frecventat 
de 56 elevi ai școlii de 8 ani din 
localitate dintre care mulți Srau 
remarcat în însușirea cunoștințelor 
de teorie a muzicii. Cursurile-teo
retice sînt urmate de exerciții la 
vioară și acordeon. Parte din ins-

. trumentele necesare au fost puse 
la dispoziția cercului de muzică 
de către clubul muncitoresc, în ca
drul căruia se desfășoară activita- . 
tea cercului. In ultimul 
la orele de exerciții tot mai 
copii vin cu instrumente 
cale proprii.

dtap 
mulți 
muzi-

Imbold spre noi realizări pe calea 
isfrumusețării localităților Văii Jiului

— Pe marginea chemărilor la întrecere
An de an a crescut participarea maselor de oameni aî 

muncii din Valea Jiului la gospodărirea și înfrumusețarea lo
calităților noastre. Prin munca lor entuziastă, cetățenii au a- 
menajat între blocurile moderne ale noilor cartiere covoare de 
zone verzi, pe locuri altădată virane au amenajat parcuri, 
de-a lungul străzilor au sădit flori, arbuști ornamentali.

In această primăvară, ca șl în anii trecuți, flacăra între 
cerii patriotice între cetățenii localităților noastre s-a aprins 
din nou, cu același obiectiv: înfrumusețarea străzilor, car 
ti erei or și localităților Văii Jiului.

Cuvîntul deputaților sfatului popular fruntaș
Sesiunea din zilele trecute a 

deputaților sfatului popular 
din Vulcan. Deputății vul- 
căneni au adresat către 
toate sfaturile populare o- 
rășenești din Valea Jiu-

Crteva ore vrintre brutarii 
din PetroșaniI. .'- •

Liniștea nopții cuprinse demult 
< întreg orașul dar jos, pe strada 
j Clemenței, In clădirea înaltă și 
J puternic luminată a fabricii de 

pîine se aud zgomote.
‘ Apropiindu-te, un miros plă

cut de pîine coaptă te îmbie să 
intri acolo, unde munca e în toi, 
unde oabtedii din schimbul de 
noapte, cu mâini îndemînatice, a- 
sigiiră In zori pîine proaspătă lo
cuitorilor orașului. Cei 16 brutari 
din schimbul de noapte adunați în 
jurul șefului de brigadă primesc 
ultimele sfaturi.

Prezent printre ei, în acea 
noapte era și șeful secției pa
nificație, tovarășul Oprița Eftimie 
care a declarat cu mândrie :

< I>
І
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— De mai bine de o lună, nu 
ț am primit nici b reclamație privi- 
]■ toare la calitatea produselor noas- 
/ Zre. Va trebui să muncim în așa 
£ fel ca fi de aici înainte calitatea 
< plinii să fie tot mai bună. Asta 
‘ e doar marca fabricii noastre. .

Procesul de fabricație a plinii
!> e destul de. complex. Să-l urmă-
j rim puțin..

Din. magazie, sacii cu făină sini 
Ij trecuți cu ajutorul, unui cărucicn 

automat, la cernut. .în apropiere 
’ de sala malaxcarelor pentru fră~ 
( mîrițat.- In malaxoare .frămîntatul 
) mecanic se - execută sub privirea 
s atentă a șefului de. brigadă.

< Este una din fazele cele mai 
ț importante de lucru,; deoarece a- 
} ceasta operație hotărăște în bună
< ■ . __ . .

măsură calitatea pîinii. De aici { 
aluatul trece mai departe în mîi~ < 
nile destoinice ale modelatorilor < 
V ulkeș Francisc și Cristescu Fio- j 
rea care îi dau formele indicate. <

Apoi" cu multă atenție și ope- I 
rativițate, aluatul modelat trece j 
în sală cuptoarelor. j

Alte priviri atente, meșterii < 
brutari Dragomir Constantin, Gir. j 
joabă Eugen și Gsolko Ferdinand J 
urmăresc mereu că temperatura < 
cuptorului să fie normală, pregă- < 
tesc prima șarjă de pîine. i

Se rumenește plinea văzînd cu j 
ochii. Și la sfîrșitul fiecărei șar- < 
je, atunci cînd văd că controlul J

7£> itmltocla rt> întoloe in
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C.T.C. le zâmbește cu înțeles. în 
oebii brutarilor se citește 
bucuria, mulțumirea.

Șarjă după șarjă, bucurie după 
bucurie. lată ce caracterizează 
munca plină de avînt a brutari
lor petroșăheni. Rezultatul 1 Pli
nea e acum mai gustoasă și mai 
apreciată' de cei mai exigenți 
„controlori1 — consumatorii.

Și ei, brutarii, sînt tare bucu
roși că traduc în viață . sarcinile 
reieșite din Consfătuirea pe țară a 
lucrătorilor din sectorul panifica- 
rie. Munca schimbului de noapte t 
se sfîrșește. Spre magazine por- ; 
nesc mașini încărcate cu pîine. Sa- 
tișfacuți de munca depusă, bru- \ 
tarii merg spre casele lor. In pri~ ( 
viri li se citește o mare mulțumi- ]< 
re. <

lui o chemare 'de a ridica pe, o 
treaptă superioară . munca de 
gospodărire și înfrumusețare a 
localităților noastre.

Iată obiectivele chemării la 
întrecere : încasarea integrală 
ptnă la 1 Mai a. c. a sumelor 
votate drept contribuție în 
muncă și folosirea în întregi
me a acestor fonduri pînă la 
23 August pentru lucrările vo
tate; realizarea cu două luni 
măi devreme a planului de 
contribuție în muncă. Cu pri
vire la acțiunile de gospodă
rire și înfrumusețare, chemarea 
prevede terminarea pînă la 1 
Mai a. c. a amenajării tuturor 
spațiilor verzi, curățirea mo
lozurilor, nivelarea terenurilor 
și însămînțarea lor cu iarbă, 
continuarea acțiunilor de cu
rățire a localităților, repara
rea și văruirea imobilelor, în
treținerea parcurilor etc., ast
fel ca planul muncilor volun
tare pe 1962 să fie realizat 
pînă la 7 Noiembrie a. c. De a- 
semenea, chemarea cuprinde 
obiective concrete privind rea
lizarea sarcinilor șl din cele
lalte capitole ale planurilor de 
muncă ale sfaturilor populare.

i

In luna curățeniei

întimpina cu rea-

C. IOAN 
corespondent

Pentru a 
lizări deosebite ziua de 1 Mai 
și în domeniul acțiunilor ob
ștești de înfrumusețare și gos
podărire a localităților, recen
ta sesiune a Sfatului popular 
al orașului Petroșani ă decla
rat Juna aprilie „LUNA A CU
RĂȚENIEI ÎN TOATE LOCA
LITĂȚILE VĂII JIULUI".

Comitetul executiv al Sfa
tului popular al orașului Pe
troșani cheamă toți locuitorii 
Văii Jiului să contribuie prin 
muncă patriotică Ia curățirea 
exemplară a cartierelor, stră-

•1»

patriotică —

Pentru buna 
gospodarii

a comunelor
Sfatul popular al comunei 

Uricani a lansat, de asemenea, 
o chemare la întrecere patrio
tică către sfaturile comunale, 
pentru buna gospodărire a ir
ealităților rurale din Valea • 
Jiului: in prima parte a che
mării sînt prevăzute obiective 
privind lucrările de bună gos
podărire a comunelor și sate
lor : Încasarea sumelor » din! 
contribuția voluntară pe 1962 
pînă la 1 Mai a. c. și executa
rea lucrărilor votate din fon
durile de contribuție volunta- 

, ră pînă la 23 August a. c., 
realizarea integrală a planu
lui de contribuție în muncă» 
plnă la 23 August a. c., mobi
lizarea cetățenilor la execu
tarea â cel puțin 8 ore de mun
că voluntară la lucrări cu ca
racter gospodăresc, îndeosebi 
la extinderea suprafețelor' de 
masă verde. Chemarea stabi-i 
ieste obiective concrete și în 
privința sporirii efectivului de 
animale. Răspunsurile trimise 
ia această chemare de sfatu
rile populare comunale expri
mă hotărîrea deputaților din 
localitățile rurale de a mobi
liza cetățenii la noi realiz&rl 
pe calea bunel gospodăriri a! 
comunelor și satelor Văii Jiu
lui.

toții la înfrumusețarea— CU 
localităților

zilor, parcurilor, incintei În
treprinderilor și instituțiilor, a' 
tuturor terenurilor, la ridica
rea nivelului urbanistic al lo
calităților.

Deputății, împreună cu co
mitetele cetățenești din blocuri 
și străzi, se spune în chemare, 
sînt chemați să mobilizeze ma
sei. populației la .munca pa
triotică de înfrumusețare ș! 
gospodărire a cartierelor și lo
calităților astfel ca nici un ce
tățean să nu rămînă in afara 
acțiunilor întreprinse în cadrul 
„LUNII CURĂȚENIEI".
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r Ziua secretarului organizată recent de Comitetul ord- j 
» țeneac de partid Petroșani, la care au participat secretari ; 
j ai organizațiilor de baiă, activiști de partid din Intreata J 
: Vale a Jiului, a fost consacrată sarcinilor ce stau în fața i 
1 organizațiilor de partid in direcția ridicării la un nivel * 
j mai inalt a conducerii activității economice, îmbunătăți- • 
1 rii continue a muncii de primire in partid, precum și I 
» sarcinile actuale în munca de propagandă. *
» Principalul accent a feet pw asupra modului cum tre- j 
? buie să muncească organizațiile de partid pentru îmbu- i 
T nătățirea conducerii politice a luptei pentru îndeplinirea i 
J sarcinilor planului pe 1W2, a angajamentelor luate in In- « 
j trecerea socialistă. Privitor ia această problemă tovară- i 
ț șui Karda Sultan, șeful comisiei (economice a Comitetului •
• orășenesc de partid a prezentat un referat, Iar tovarășii j
• Jian Traian, secretar al organizației de bază din sectorul : 
? Ш al minei Lupeni, Petcu Constantin, secretarul organi- I 
! zației de bază de pe șantierul Coroieștl și Pogani Iosif, i 
■ secretarul organizației de bază de la atelierul de zonă ț 
t C.F.R. Petroșani au înfățișat experiența organizațiilor de * i bază respective In conducerea politică a luptei pentru rea- | 
» Uzarea sarcinilor economice.
’ Referatele prezentate, discuțiile purtate de numeroși ’ 
І participant! au prilejuit un rodnic seblmb de experiență i
• care va ajuta organizațiile de partid să mobilizeze oame ț
• nil muncii din Valea Jiului spro noi succese in realizarea ♦
• sarcinilor economice. *• «

In fruntea luptei colectivului pentru îmbunătățirea 
continuă a procesului de producție

UN BUN DE
Pentru secretarii organizații

lor de bază prezențl la ședin
ță, referatele prezentate pre
cum și discuțiile au constituit 
un bogat izvor de învățămin
te în vederea desfășurării u- 
nei largi munci polltlco-Orga- 
nizatorlce în vederea mobili
zării minerilor, muncitorilor și 
tehnicienilor Văii Jiului la în
deplinirea angajamentelor de 
întrecere luate pe anul 1962. 
Referatul prezentat de tov. 
Karda Sultan a înfățișat prin
cipalele metode ale muncii Or
ganizațiilor de bază în condu
cerea activității economice. 
Vorbitorul a atras atenția a- 
supra faptului cS unele orga
nizații de bază se rezumă la 
măsuri tehnico-prganizatorice, 
fără a insista asupra măsuri
lor politice care urmează a fi 
luate. S-a subliniat că un plan 
de măsuri tehnic elaborat de 
către conducerea unui sector 
sau secții sub îndrumarea or
ganizației de bâză trebuie să 
se facă concomitent cu Întoc
mirea unui plan de măsuri po
litice și organizatorice care să 
asigure mobilizarea colectivu
lui sectorului sau secției ia 
îmbunătățirea procesului de 
producție, la înfăptuirea sar
cinilor economice.

Discuțiile la care au parti
cipat numeroși tovarăși au a- 
răt&t rolul pe care îl are con
trolul eficient și operativ 
exercitat de organizațiile de

Pentru recuperarea rămînerii în urmă 
la toate punctele de lucru de pe șantier

Pe șantierul Qoroiești se 
Înalță unul din principalele 
obiective ale planului de 6 ani. 
Noua preparațle ce se constru
iește aici, va contribui la dez
voltarea industriei carbonifere 
a Văii Jiului, la valorificarea 
superioară a rezervelor de căr
bune, la aprovizionarea eco
nomiei noastre naționale, în 
continuă dezvoltare, cu canti
tăți sporite de cărbune cocsl- 
ficabil și energetic.

Avind îndrumarea și contro
lul comitetului orășenesc de 
partid Vulcan, organizația 
noastră de bază și-a orientat 
In primul rînd atenția spre 
problemele legate de ridicarea 
la un nivel tot mai înalt a 
Conducerii activității ecetno 
mice

Acest lucru este oglindit de 
faptul că organizația noastră 
de bază a analizat in adunări 
generale cele mai importante 
probleme legate de Îndeplini
rea sarcinilor economice care 
stau în fața șantierului, luln- 
du-se măsuri corespunzătoare. 
Printre măsurile luate din 
inițiativa organizației de bază 
ее numără scurtarea — în 
toamna anului trecut — a ter
menului Ha tttftaJSre . a рол-.

MARE PREȚ
bâză pentru îmbunătățirea ac
tivității economice. Secretarul 
organizației de bază nr. Ш 
de la mina Anlnoasa, tov. Bi- 
havetz Adalbert, a arătat că 
spre deosebire de anul trecut, 
cind era rămas în urmă, în a- 
cest an sectorul Ш ocupă un 

Joc de frunte în întrecere. 
■Cum s-a produs acest lucru ? 
Actuala conducere tehnică a 
sectorului cere părerea birou
lui organizației de bază asu
pra măsurilor ce trebuie luate 
în vederea îmbunătățirii pro
cesului de producție. Biroul 
organizației de bază și condu
cerea sectorului analizează la 
intervale scurte situația pro
ducției fiecărei brigăzi. Mă
surile tehnice luate pentru în
lăturarea rămlnerli In urmă 
slnt însoțite de măsuri poli
tice, cum ar fi, de exemplu, 
repartizarea de comuniști la 
locurile cele mai grele ale pro
ducției, organizarea de schim
buri de experiență, combaterea 
prin intermediul agitatorilor a 
unor deficiențe.

Din cuvintul fiecărui parti
cipant la discuții s-au putut 
trage învățăminte pentru îm
bunătățirea activității de vii
tor, s-a desprins o experiență 
bogată, care constituie un bun 
de mare preț pentru ridica
rea rolului organizațiilor de 
bază de conducători al luptei 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
economice elaborate de partid.

CONSTANTIN PBTCU 
secretarul organizației de bază 

de pe șantierul T.C.M.C.
Corolești

ductei de abur de la Uzina 
electrică Vulcan, spre a pu
tea turna betoane și pe timp 
friguros; sporirea numărului 
de basculante pentru trans
portarea materialului excavat; 
depozitarea corespunzătoare a 
cimentului, pentru a nu se 
altera prin umezire; grăbirea 
terminării unor linii de cale 
ferată în incinta șantierului, 
ca agregatele care sosesc pe 
șantier să fie descărcate mai 
aproape de stația de prepa
rat betoane; folosirea din plin 
a timpului bun pentru trans
portarea pe traseul de con
struire a funicularului a ma
terialelor de construcție a 
pilonilor etc.

La înfăptuirea acestor mă
suri preconizate de organiza
ția de bază au fost reparti
zați să lucreze membri și can
didați de partid, între care 
tov. Ninu Nicolae, Bogățeanu 
Nlcolae, Bajura loan, Boldea 
Nicolae, Mandia lancu șl alții.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe acul 1962, colectivul rec
torului nostru «*a angajat »ă dea 
peste planul pe acest an 10.000 
tone de cărbune. Acest angajament 
anual a fost realizat la data de 13 
martie. In prezent, colectivul sec
torului Ш arc aproape 15.000 to
ne dc cărbune peste planul anual 
la zi.

Acesta nu este un succes intim- 
plător. Inițiativa „Nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru gist“ 
care a luat naștere in sectorul 
nostru fi care este aplicată la 
toate locurile de типЦ, a făcut 
posibilă îmbunătățirea calității 
cărbunelui la toate locurile dc 
muncă. Considerăm, dc asemenea 
и realizare importantă faptul că 
în acest an nu am avut nici o bri
gadă sub plan. Aceste realizări slnt 
rodul muncii politice și organiza
torice desfășurate de organizația de 
bază pentru mobilizarea mineri
lor, muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor la Îndeplinirea sarcini
lor de mare răspundere puse de 
cel de-al Ш-lea Congres al P.M.R. 
în fața industriei carbonifere.

Care au fost metodele muncii 
poHrico-organizatorice folosite dc 
organizația de bază, de biroul ei 
pentru obținerea acestor rezultate ?

In primul rînd, biroul organi
zației de bază a pus un mare ac
cent pe exercitarea dreptului dc 
control asupra conducerii adminis
trative, spre a se asigura la toate 
locurile de muncă condiții pentru 
îndeplinirea și depășirea planului. 
Extinderea tehnicii noi, asigurarea 
condițiile pentru depășirea planului 
de producție la fiecare loc de mun- 
că au stat mereu în atenția orga
nizației de bază. La indicația or
ganizației de bază, au fost intro
duse la toate brigăzile de înaintări 
transportoare în locul vagonetelor, 
ceea ce a permis creșterea simți
toare a randamentelor, sporirea 
vitezei de avansare la înaintări, 
asigurindu-se astfel fronturi de 
lucru pentru minerii din abataje.

Paralel cu aceasta s-au luat mă
suri de armare a galeriilor de cap 
și de bază în fier ceea ce a per
mis reducerea simțitoare a con
sumului de material lemnos 
pe m.l. înaintare, creșterea vite
zei de avansare de la 2 m. pe zi 
— cît se obținea înainte — la 
3,75—4 metri pe zi, reducerea 
simțitoare a cheltuielilor de între
ținere. Brigăzile conduse de comu
niștii Aslău Ioan, Vlad Dumitru 
și altele au făcut cu cinste față 
sarcinilor încredințate.

Iată și cîteva din măsurile mai
Ж'—-»-*.—. "Г

In luna februarie a. c. adu
narea generală a analizat cum 
se înfăptuiesc măsurile luate 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe trimestrul I al anului 
1962. Au fost scoase îndeosebi 
în evidență deficiențele și 
greutățile de pe șantier, astfel 
ca organizația de bază să o- 
rienteze activitatea conducerii 
șantierului, a comitetului sin
dical, a tuturor membrilor și 
candidaților de partid înspre 
rezolvarea lor. Urgentarea pri
mirii documentațiilor pentru 
unele obiective, concentrarea 
forțelor la punctele de lucru 
unde lucrările erau rămase în 
urmă, intensificarea controlu
lui la locurile de muncă de 
către maiștri, atragerea mai 
intensă a activului fără de 
partid la rezolvarea proble
melor de producție pe șantier 
— iată cîteva din măsurile a- 
supra cărora a insistat orga
nizația de bază.

A fost folosită mai intens 
decît înainte agitația vizuală, 
colectivul de agitatori, gazeta 
de perete și celelalte forme ale 
muncii politice de masă, pen
tru mobilizarea colectivului la 
realizarea sarcinilor de plan. 
De curînd a luat ființă un au-

TRAIAN NAN
secretarul organizației de bază 
din feaorui UI mina Lupeni

importante luate din inițiativa cu 
muniștilor din sector In vederea 
îmbunătățirii continue a muncii la 
frontale. S-a trecut la podirea fton 
talelor pe jumătăți de grinzi pen
tru asigurarea tavanului artificial 
la banca următoare, introducerea 
obligatorie a pușcării selective in 
abatajele în care există intercalați! 
introducerea iluminatului din 4 în 
4 metri în abataje ceea ce ușu
rează alegerea șistului din cărbune, 
introducerea apei industriale la 
toate frontalele.

Unui din factorii importanți 
care au permis organizației dc 
bază să cuprindă toate locurile 
de muncă este sporirea rindurilor 
sale prin primirea unui important 
număr de mineri și muncitori dc 
frunte iu rindul candidaților și a 
membrilor de partid. In pre
zent în fruntea tuturor bri
găzilor se găsesc comuniști cu o 
mare experiență în muncă. Putem 
spune că acest fapt a fost de cea 
mai mare importanță pentru ob
ținerea realizărilor pe care le а 
vem.

Sub conducerea organizației dc 
bază, comitetul de secție sindica
lă a pus un accent mai mare pe 
organizarea consfătuirilor de pro
ducție, pe îndeplinirea propunerilor 
juste făcute de muncitori. S-a înce
tățenit practica de a se raporta la 
consfătuirile de producție modul

----------- -

Spre noi succese m mdeplinlpea 
angajamentelor de întrecere !

In fața secretarilor organi
zațiilor de bază a luat cuvin
tul tov. Momeu Samoilă, mem
bru al Biroului Comitetului 
orășenesc de partid, președin
tele Consiliului local al sindi
catelor, care a vorbit despre 
principalele sarcini In direc
ția intensificării întrecerii so
cialiste. Organizațiile de partid 
sint chemate să Îndrume sin
dicatele pentru ca acestea 
să-și sporească contribuția la 
mobilizarea colectivelor spre 
noi succese în muncă. Sindi
catele trebuie îndrumate să 
muncească perseverent pentru 
lărgirea caracterului de masă 

pliment satiric al gazetei de 
perete unde slnt afișate cari
caturi, cu scopul combaterii 
unor manifestări de indisci
plină.

Munca organizației de bază 
a dat rezultate. Deși în cîteva 
puncte — silozul de bruți, sta
ția de Întoarcere a funlcula- 
rului — lucrările sint rămase 
în urmă din cauza iernii pre
lungite, a timpului nefavora
bil, putem arăta că la princi
palul obiectiv al șantierului — 
spălătoria — lucrările se des
fășoară conform graficului, 
fără întîrziere.

Acum, în prag de primăva
ră, cind munca pe șantier ia 
o măre amploare, organizația 
de bază a luat măsuri pentru 
ca în cursul lunii aprilie a.c. 
să recuperăm rămlnerea in ur
mă la toate punctele de lucru. 
Vom întări grupele de montaj 
la funicular, ia echipele de la 
punctele rămase în urmă vor 
fi repartizați membri șl can
didați de partid, lulndu-se în 
același timp măsuri pentru 
îmbunătățirea îndrumării teh
nice din partea inginerilor, 
maiștrilor șl tehnicienilor.

Organizația noastră de ba
ză va munci mal inter® pen
tru mobilizarea colectivului 
șantierului la realizarea în 
termenul prevăzut a acestui 
importării obiectiv, ai sesena- 
lului. T • • • , 

în care au fost rezolvate propune
rile făcute ід consfătuirile anterioa
re. Secția sindicală a contribuit, 
dc asemenea, 'a antrenarea între
gului colectiv al sectorului la între
cerea socialistă.

$tiind că munca culturală, «tins 
legată de producție, contribuie la 
mobilizarea oamenilor muncit la 
înfăptuirea sarcinilor economice e- 
laborate de partid, organizația de 
bază și sub îndrumarea ci secția 
sindicală și organizația U.Ț.M. au 
luat măsuri pentru o vie activitate 
culturală în cadrul sectorului. In 
sectorul nostru s-a format o or
chestră de muzică populară pre
cum și o brigadă artistică de agi
tație. De o mare popularitate s-au 
bucurat serile de odihnă organizate 
din inițiativa organizației de bază 
pentru fruntașii sectorului cu care 
prilej se țin expuneri despre me
todele avansate de muncă, se pre
zintă programe artistice și se aduc 
public mulțumiri brigăzilor care a- 
duc cele mai mari contribuții la în
deplinirea planului.

In prezent comuniștii, împreu
nă cu ceilalți muncitori și tehni
cieni din sector, discută despre 
mărirea angajamentului anual de 
Întrecere. Brigăzile de mineri tși 
analizează posibilitățile de mancă 
și cu siguranță că prin noul anga
jament pe care-1 vom lua, colec
tivul sectorului nostru își va asu
ma sarcina de mare răspundere de 
a da industriei noastre socialiste 
peste planul pe acest an cea. 30.000 
tone de cărbune cocrificabil.

Desfășurarea muncii politice pen- 4 
tru îndeplinirea noului angajament 
va sta în permanență în atenția 
organizației noastre de bază.

ăl întrecerii soc iaJ iste. Tre
buie combătute manifestările 
de formalism In organizarea 
întrecerii; toate brigăzile tre
buie antrenate in întrecere pe 
bază de angajamente, iar ia 
evidența întrecerii, la decla
rarea fruntașilor trebufc sâ 
se aibă In vedere modul în 
care șînt îndeplinite angaja
mentele de Întrecere. * /

S-a arătat că în ultimii ani 
au fost aplicate mal multe 
inițiative care au dat rezul
tate .bune, dar care după un 
timp au fost date uitării. Sin
dicatele trebuie să analizeze 
eficiența acestor inițiative, să 
ia măsuri de aplicare și gene
ralizare a celor care dau re
zultate bune.

Organizațiile de pârtid au, 
do asemenea, sarcina de a în
druma sindicatele, organizațiile 
U.T.M. și conducerile tehnico- 
ădminlstrative spre a lua mă- к 
suri concrete pentru organiza
rea temeinică a calificării și 
a ridicării calificării muncito
rilor de la exploatările carbo
nifere, din întreprinderi și de 
pe șantiere.

In încheiere a luat cuvintul 
tov, Ifazăr David, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
de partid. Vorbitorul a subli
niat că rezultatele economice 
obținute in primul trimestru 
al anului curent, cind colec
tivele minelOT. întreprinderilor 
și șantierelor Văii Jiului au 
înțîmpinat o serie de greutăți 
din cauza iernii prelungite, 
oglindesc creșterea competen
ței organizațiilor de partid în 
conducerea problemelor econo
mice, capacitatea lor de mo
bilizare a maselor largi de oa
meni ăl muncii la înfăptuirea 
sarcinilor desăvîrșirii construc
ției socialiste.

Folosind din plin experien
ța dobîndită plnă acum, rl- у
Uiclnd continuu nivelul mun
cii politice șl organizatorice 
desfășurate de organizațiile de 
partid, să obținem noi succe
se in îndeplinirea angajamen
tele* de Întrecere pe anul 1969 I
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acum 20 de ani și cele din pre
zent în ceea ce privește procura 
rea de cărți.

Standul 
preparatorilor

De un timp, pe culoarul care 
г duce la baia preparației Lupem. 
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ne-am și procurat cărțile dorite 
Și, aruncînd priviri spre pacbe 

$ tele de cărți purtate de tovară- 
e rii care le-au luat-o înainte, cei
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Fapt divers
8 Magazinul de mobilă din 
8 peni a primit recent pentru 
8 facere un stoc de Ю biblioteci. 
g La numai citeva zile, în depoziția 
g magazinului nu se mai găsea nici 
g o bibliotecă.
g — Le-am vindut ca plinea cal- 
g dă, spunea cu bucurie tovară 
g Qrîsnic, respon abila magazinului. 
g Apoi adăugă : acum . foarte mtilți 
8 oameni se interesează de biblio ■ 
g teci pentru că au cărți multe
1 lată un fapt in aparență mărunt 
g și divers. Dar cit de multe spune 
g el dacă s-ar face o comparație
8 între posibilitățile lupenenifor de5 ...--- on ----
8
8 o 
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î muncitorii se întilnesc cu tovarăși 

â de-ai lor purtînd pacbete cu cărți
—* A sosit un паи stoc de Cărt>

'■a ștandul nostru ?
д — Da. N-ați văzut afișul ? Nm 
V

8 я
e rtt care te-au luat-o înainte, cer 
o lalți muncitori simțeau dorința de
2 se „abate" pe la stand pentru 
9 alegerea cărților preferate. 
9i_'d...Difuzoarea standului de cărți 
8 al sectorului de preparare răspun 
2 de bucuroasă la întrebări :
6 — Numeroși tovarăși își for
^ mează biblioteci personale prin 
2 ștandul nostru de cărți. Moldovan 
^ Victor, Bugheș Petru, Slna Tere- 
2 zia, Anghel Traian și chiar și eu 
?. am profitat de avantajul cumpd 
2 rării cărților fn rate pentru a Q. ‘ ....... . -
8 
8
8
8 
8 
8

forma biblioteci personale. Alții.

Manifestări de popularizare ă cărții
Colectivul bibliotecii clubului 

minier din Aninoasa și~a îmbuna- 
§ tățit simțitor activitatea.
8 In acest an, de exemplu, el a 
g organizai 30 de diferite manifes-
8 țări între care seri literare, re~ 
I cenzii, prezentări de cărți teb- 
gmce, seri ghicitori și altele, la 
g care au participat aproape 1500 
8-de oameni ai muncii. La concursul e
«о овеем оеооооозеюсооиоматио oo oo wee «o os 09 oueooooooQ woo <x> Qoco

T.—Livezeni — o unitate care trebuie 
să-și îmbunătățească activitatea

comenzile de confecții metali
ce pentru noile construcții, că 
utilajele venite pe șantier nu 
funcționează bine, socotind 
J3.U 7.-ul ca o unitate cu care 
este DIFICIL de lucrat 1

Care este cauza deficiențe
lor și ce trebuie făcut pentru 
ca baza să poată acorda un 
sprijin mai larg șantierelor ?

Anul acesta, planul de pres
tații al bazei — îndeosebi la 
transporturi auto — a fost mult 
mărit, aproape dublat față de 
anul trecut. Cum se poate face 
față sarcinilor sporite? Prin 
introducerea a 2 schimburi 
de șoferi și echipe de deseăr- 
cători pe mașini și prin a- 
ceaata folosirea din plin a ca
pacităților existente.

Cu echipe mărite ar trebui 
să lucreze și secția de confec
ții metalice — maistru tov. 
Gyorfi Alexandru — pentru a 
putea face față comenzilor și 
a executa intr-un termen mult 
măi scurt ca acum lucrările 
cerute pe șantiere. Insă aici, 
este necesar să fie introdusă 
metoda ca maistrul să stea în 
atelier să conducă munca, nu 
să umble pe șantiere pentru a 
face măsurătorile pentru con
fecții. Flecare șantier are in
gineri care pot să facă măsu
rătorile și să trimită comen
zile însoțite obligatoriu de 
schițe și cote, detalii, dimen
siuni I

Sarcinile șantierelor din Va
lea Jiului Sînt mari pe anul 
acesta șl ele vor crește și mal 
mult in anii viitori. Trebuie

Cui hnl In urmă, cînd a luat 
ființă, baza de utilaj șl trans
port din Livezeni era o unitate 
mică, plasată în citeva con
strucții provizorii. De atunci 
insă, an de an ea s-a dezvol
tat tot măi mult, aici ridieîn- 
du-se ateliere frumoase dotate 
cu utilaje moderne, magazii, 
garaje, secții diverse care asi
gură b bună întreținere a uti
lajelor și mijloacelor de trans
port de pe șantierele de con
strucții.

Valoarea prestațiilor anuale 
pe care le execută B.U.T.-uI 
către șantierele din Valea Jiu
lui și celelalte șantiere de 
construcții din regiune se ri
dică la multe milioane de lei. 
Mașinile B.U.T.-ulul transportă 
materialele pe șantiere, în a- 
telierele bazei se execută con
fecțiile metalice necesare noi
lor construcții: grilaje, uși, 
luminatoare, rame de vitrine 
metalice și cite altele. Tot în 
secțiile ei 
fabricate 
dale etc., 
rente și 
betoniere, 
dane

Pînă anii trecuțl, 
vezeni reușea să facă față ne
cesităților șantierelor, consti
tuind un sprijin prețios pen
tru realizarea în termen a pla
nului de construcții. Anul a- 
cesta insă, lucrurile merg mai 
greu: șantierele reclamă că 
nu au la dispoziție mijloace 
suficente de transport, că se 
efectuează cu mari întîrzierl

se fac diferite pre- 
de beton: tuburi, 
ca și reparații cu- 

mâcarale, 
autocaml-

medii la 
pompe,

B.U.T.-L1-

PRIETEN DRAG\ 
ca Dioancă Nicolae, Hagău Va-, § 
sile, Scrobota Ilie, Globaru Voi- g 
chtța, Marton Tiberiu, Popovict g 
Bujor au devenit cumpărători\ 
constanți pe care ți interesează 
deopotrivă ultimele noutăți bele
tristice ca și cele tebnice, politica 
>i de știință popularizată. Da, am 
ajuns să realizeg intr-un timp re
lativ scurt — o lună și jumătate 
~ o vînzare de mai bine de 3.0001 
lei, iar numărul cumpărătorilor est, 
fe în continuă creștere. „Concuren- 
a" mea tovarășa Stoicăneșcu Vi"- 

sica, difuzoarea sectorului da o 
ransport a realizat, de asemenea», 

o vînzare frumoasă. Și sînțem 
bia la început de drum.

Preocupările 
prietenilor cărfh

Utemista Cazan Gear geta, 
blioțecara clubului din Vricani, a’e 
în jurul său un colectiv barnu 
compus din „prieteni ai cărții"- 
Bota hdîana, unul dintre cei mai 
activi membri ai colectivului, a 
atras spre bibliotecă pe toate 
cursantele cercului de croitorie 
care funcționează In cadrul clu 
bului. Drăguț Teodor se preocup,': 
de ținerea recenziilor Și a pre
zentărilor de cărți în fineturile 
tinerilor din orașul nouf Uricanl. 
Orban Martin la fel se străduieș
te să facă îndrăgită cartea de cit 
mai mulți tineri, iar tițemistui 
Colț Gheorghe contribuie la popu
larizarea celor mai nai cărți ap» 
rute și la mobilizarea tineretului 
la acțiunile întreprinse de biblio
tecă- Ca rezultat, în fiecare zi bi
blioteca clubului înscrie noi citi
tori, De la începutul anului și 
pînă In 21 martie a-C-, aici au 
fost înregistrați peste 500 cititori 
noi care au citit aproape 3.000 
cârti

M. MICA

„Iubiți cartea" tint înscriși 80 de 
tineri din care 40 au fost exa
minați și au devenit purtători ai 
insignei „Prieten al cărții".

Ca urmare a muncii desfășura
te de colectivul bibliotecii, nu
mărul celor care au împrumutat 
cărți da la bibliotecă s-a ridicat 
la aproape 1000, cu aproape 300 
mai mulți față de aceeași perioa
dă a anului trecut.
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Muncitorii din cadrul unităților întreprinderii 
Petroșani urmăresc cu interes lucrările Conferinței 
ne va a celor 18 state pentru dezarmare.

Iată in clișeul de față un grup 
agitatorului Ștefcn 
care le citește din

adunați In jurul 
exploatare Lonea 
conferinței.
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Ne scriu corespondenții voiuntari 
Pe scena clubului
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Orchestra populară de stat „La- 
zăr Cernescu*' din Caransebeș a 
prezentat miercuri seara pe scena 
clubului sindicatelor din orașul 
Petri la spectacolul 
cîntecele noastre

Programul s-a 
deosebit succes, 
prin interpretare i 
Ana Pacatiuș, Dumitru Chepețea- 
nu, Sofia Preda, Felician Fărcașu. 
Șlena Jurchița precum și orches
tra de muzică populară dirijată de 
Nicolae Perescu.

din
i muzical : „Din 
bănățene'*.
bucurat de un 
S-au remarcat 

Florentina Vlad,

BRÎNDUȘA AUREL

Noi cercuri de citit
Comisiile de femei din circum

scripțiile electorale din orașul Lu- 
peni desfășoară o activitate fruc
tuoasă de mobilizare a gospodi-

de renarații din

tot mai multe locuințe pen
tru oamenii muncit B.U.T.-L1- 
vezenl are un colectiv harnic, 
care și-a dovedit capacitatea 
In activitatea de anii trecuțl. 
Acum însă, conducerea bazei 
caută să rezolve greutățile pe 
care le întîmpină tot prin me
todele vechi, meșteșugărești. 
Sarcinile noi, mult sporite, cer 
o organizare mat bună, mal e- 
ficace: Introducerea lucrului 
pe două schimburi într-o seamă 
de compartimente, reorganiza
rea unor ateliere și Întărirea 
echipelor In secțiile mal mult 
solicitate, aplicarea principiu
lui răspunderii personale a me
canicilor de utilaje față de 
buna lor funcționare și darea 
In grijă a grupurilor de uti
laje de pe șantiere la echipe 
nominalizate 
atel’ere.

Extinderea 
ril socialiste 
canid de utilaje, echipe din a- 
teiiere introducerea fișei de 
reparații și cheltuieli pe fie
care mașină, extinderea ex
perienței buhe și stimularea 
celor care obțin rezultate re
marcabile iată sarcinile ce 
stau in fața comitetului sin
dicatului și conducerii bazei. 
Organizația de partid este che
mată să întărească munca po
litică în rîndul colectivului, să 
pună un mai mare accent pe 
activitatea agitatorilor.

Colectivul B.U.T.-Livezenl 
pcate face față sarcinilor spo
rite ce-i revin numai organi- 
zlndu-și munca corespunzător.

largă a întrece- 
între șoferi, me-

forestiere 
de la Ge-

forestieride muncitori
de la sectorul de 
despre lucrările

Todor 
ziar

Față 
erau 
Lu- 
pre-

nelor la cercurile de citit, 
de 42 cercuri de citit âte 
pîoă nu de mult în orașul 
peni, numărul lor a urcat în 
zent la 105. In aceste cercuri de 
citit slot cuprinse peste 2.500 de 
femei.

Up aport deosebit la buna des
fășurare a activității cercurilor il 
aduc învățătoarele Surcel Maria, 
Stamatoiu Eliza, Sfurca Silvia, gos
podinele Bidea Ecaterina, Gregor 
Matilda, Cojocaru Ana, Cepeș Su- 
sana, Hegedus Ana și altele.

CRAINIC 1RMA

Instruirea noilor organe 
sindicale

Zilele acestea Consiliul local 
al sindicatelor Petroșani a orga
nizat instruirea noilor organe ale 
sindicatelor.

In fața organelor sindicale din 
Lonea și Petrila au fost ținute 
expuneri despre : „Conducerea de 
către P.M.R. a luptei poporului 
upstru pentru socialism, bunăstare 
și fericire**, „Sarcinile comitetului 
sindicatului în realizarea planului 
de stat pe 1962. Creșterea pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost, creșterea beneficiilor 
precum și îmbunătățirea continuă 
a calității produselor". In afară 
de aceasta, vor mai fi făcute alte 
11 expuneri.

HLOrEȚCHI VASILE
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Muncltorii de la banda de claubaj din separația de cărbuni; 
Vulcan aduc zl de zi un aport substanțial la ridicarea calită
ții cărbunelui extras de minerii vulcăneni. in mod deosebit se 
evidențiază in această direcție tov Plic Eleonora, HegedUs 
Constantin, Crainic Marla, Zank Margareta și Nagy Estera.

Clișeul nostru 11 înfățișează pe acești muncitori fruntași 
intr-o discuție cu maistrul Roșia Carol despre alegerea steri
lului din cărbunele blocuri.

Spectacol în premiera 
la Aninoasa

Artiștii amatori ai clubului mi
nerilor din Aninoasa fac intense 
pregătiri în vederea participării la 
concursul bienal de teatru pentru 
amatori I. L. Caragiale.

Formația de teatru în limba ro- 
mînă pregătește spectacolul cu pie ’ 
sa „Omul cu mîrțoaga** de Ghe- 
orghe Ciprian. Sîmbătă seară, for
mația de teatru în limba maghia
ră a prezentat în premieră spec
tacolul cu piesa „Mă acuz singu
ră" de Ka’roly Bela.

Aici la club, activează și o bri
gadă artistică de agitație, o for
mație de estradă, o formație de 
fanfară și o orchestră 
ușoară care de pe acum 
pregătiri în vederea 
lor la sărbătorirea Zilei

de muzică 
fac intense 
participării 
de 1 Mai.
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Fier vechi pentru oțelari
In planurile de muncă, ale bri

găzilor de muncă patriotică de 
la Uzina electrică Vulcan au fost 
trecute, printre alte acțiuni, și a_* 
ceea de colectare a fierului vechi..

De la începutul anului și pînă 
în prezent — tinerii de la U.E.V. 
au predat I.G.M. cantitatea de 
35.800 kg. fier vechi.

Printre tinerii care s-au eviden
țiat în această acțiune sînt Rîm- 
boi Nicolae, Caraman Ștefan, Sicoi 
Petru, Iaciu Vasile, Stoic Nicolae 
$i alții. In 
tinerii de 
să predea 
fier vechi.

ROVENȚA NICOLAE 
corespondent

cinstea zilei de 1 Mai, 
la U.E.V. s-au angajat 
I.C.M. încă 30.000 kg.
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Expoziția filatelică „Spre stele"
MOSCOVA 7 (Agerpres).
La Casa Centrală a Armatei 

•avietice s-a deschis o expo
se filatelică intitulată „Spre 
Mele I", consacrată primei a- 
fciversări a zborului omului so-

vietic în Cosmos, care se săr
bătorește la 12 aprilie.

Sint expuse mărci poștale, 
ilustrate din Uniunea Sovietică, 
țările de democrație populară 
șl alte țării, medalii și insigne 
comemorative, sigilii speciale.

©----------------

în Irianul de vest ia amploare 
lupta de partizani

DJAKARTA 7 (Agerpres). 
In Irianul de vest, ocupat în 

continuare ilegal de Olanda, a 
luat amploare lupta de parti
zani. Detașamentele de parti
zani — alcătuite din locuitori 
ai acestui teritoriu — luptă 
împotriva dominației coloniale 
olandeze și pentru transfera
rea către Indonezia a admi
nistrației Irianului de vest.

Agenția Antara anunța la 6 
aprilie că partizanii au ocu-

---------------- ©-----------------

Pebelii laoțieni suferă grele 
înfrîngeri

pat trei puncte 
coasta Irianului 
tinuă ofensiva, 
trivit relatărilor agenției men
ționate, partizanii au încercuit 
în mod practic orașul Sorong. 
Mai mulțl soldați olandezi au 
fost luați prizonieri în cursul 
luptelor cu detașamentele de 
partizani din insula Gag, si
tuată în nordul coastei Iria
nului de vest.

importante pe 
de vest și con- 
Totodată’, po-

Stabilirea de legături 
aeriene directe 

între Ghana și U.R.S.S.
ACCRA 7 (Agerpres). TASS 

transmite :
In urma tratativelor duse 

intre delegația guvernamenta
lă a Aeroflotului U.R.S.S., în 
frunte cu A. F. Loghinov, so
sită zilele acestea la Aceră, și 
delegația guvernamentală a 
Ghanei, la 6 aprilie a fost sem
nat un acord cu privire la sta
bilirea legăturilor aeriene di
recte între Ghana și JJ.R.S.S.

Ѳ

Agravarea crizei 
economice în Venezuela

Vești din țările socialiste
U.R.S.S.

XIENG KUANG 7 (Agerpres). 
Trupele rebele ale lui Fumi 

Noșavan continuă să se dedea 
la provocări și atacuri împo
triva provinciilor aflate sub 
controlul forțelor patriotice 
laoțiene.

După cum anunță postul 
de radio „Vocea Laosului", în 
primele zile ale lunii aprilie, 
importante forțe rebele, alcă
tuite din cîteva batalioane, au 
atacat din nou pozițiile tru
pelor guvernamentale și Neo

=©= -------------
IN IZRAEL

Lao Haksat la Muong Khun.
Trupele patriotice laoțiene 

au dat însă o ripostă zdrobi
toare rebelilor. In toate loca
litățile unde au întreprins a- 
tacuri, rebelii, conduși de o- 
fițeri americani, au fost zdro- 
niți și nevoiți să' se retragă în 
mare panică, după ce au pier
dut mari cantități de arme și 
muniții. Au fost răniți și uciși 
numeroși soldați și ofițeri re
beli. Numai la Muong Hun, de 
pildă, unde trupele rebele au 
primit o grea lovitură
partea patrioților laoțieni, au 
fost uciși și răniți peste 150 
de soldați, iar ofițerii ameri
cani, care conduceau opera
țiunea, au fost nevoiți să se 
salveze în mare grabă cu eli
copterele.

din

Sporesc prețurile 
și chiriile

TEL АѴГѴ, 7 (Agerpres).
In Izrael se înregistrează noi 

creșteri ale prețurilor. S-a a- 
nunțat majorarea prețurilor la 
articole sanitare cu 20 la sută, 
la diferite mărfuri de uz cas
nic cu pînă la 30 la sută, la 
chibrituri cu 33 la sută, la u- 
nele produse agricole cu 200— 
300 la sută.

In parlament se examinează 
un proiect de lege care pre
vede o nouă sporire a chiriei' 
cu aproximativ 90 la sută.

CARACAS 7 (Agerpres).
Partidul Comunist din Ve

nezuela a dat publicității o 
declarație în care se sublinia
ză că în urma recentei hotă- 
rîri a guvernului, care ă dus 
la devalorizarea bolivarului, 
criza economică din țară s-a 
agravat simțitor. Au crescut 
deosebit de mult prețurile lai 
obiectele de primă necesitate. 
Intr-un interval scurt de timp, 
prețurile de gros au crescut 
cu 100 la sută, iar numeroase 
mărfuri au dispărut cu totul 
din comerț.

Partidul comunist propune 
ca mijloace de remediere a a- 
cestei situații majorarea im
pozitului asupra veniturilor 
societăților petrolifere și mi
niere, reducerea cheltuielilor 
pentru înarmare și aparatul 
administrativ, instituirea con
trolului asupra exportului de 
capital, renunțarea la împru
muturile imperialiste și înce
tarea acțiunii de 
treprinderilor de 
nile societăților 
nord -americane.

у MOSCOVA 7 (Agerpres).
> Luînd cuvîntul la 5 aprilie
) sesiunea adunării generale 
} Secției de științe biologice, con- 
? sacrală aspectelor biologice ale 
? ciberneticii, cunoscutul om de 
( știință sovietic matematicianul 
\ Mark Aizerman a declarat că 
’i o mașină, ca și orice om, poate 
Ji fi învățată să distingă cifre, li- 
(i tere, să recunoască portretele 
!' oamenilor, peisajele.

Oamenii de știință sovietici au 
<[ făcut primii pași în acest dome~ 

mu complex; a spus Aizerman. 
<, Ei au elaborat noi principii de 
'■ alcătuire a programului, care a- 
I sigură mașinii aceeași percepere 

a cifrelor ca și pe retina ochiului 
omului sau animalului. In tim
pul experiențelor, mașinii i s-au 
oferit zece contururi ale unei 
cifre scrise de diferiți oameni.

Mașina a identificat------ ,

la
a

brica din Kalisz, întreprinderi 
de morărit și numeroase alte în
treprinderi ale industriei 
mentare.

R. D. GERMANĂ

Mișcarea grevistă în S. U
WASHINGTON 7 (Agerpres).
In luna februarie, în statele 

Unite s-au înregistrat 330 de 
greve, la care au participat 
circa 100.000 de persoane. 225 
dintre aceste greve au fost în
cepute in februarie, iar 105 
au continuat din ianuarie.

ș
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ROSTOCK 7 (Agerpres).
PAP transmite:

Șantierul naval „Warnow" 
V/ arnemunde — Rostock (R. D. ■ 
Germ ta) a lânsat recent primul , 
cargobot de 10.600 tone dintr-o ( 
serie de șase vase de acest tip. i' 
Noul cargobot, care are o Iun- 1 
gime de 142 metri, este înzes~ ' 
trat cu mașini care dezvoltă \ 
5.800 C.P. El va efectua curse' ■ 
spre America de sud; Africa fi (' 
India,

R. P. UNGARĂ

din 1

trecere a în- 
stat în mîi- 
monopoliste

К.
greve, adicăCele mai mari 

cele la care ău participat peste 
5.000 de muncitori, s-au des
fășurat la întreprinderile „Stu- 
debacker-Packărd Corporation", 
„Ellis Chalmers Manufacturing 
Company" și „Public Service 
Coordinated Transport Com
pany".

! ea însăși 
alte 140 contururi. Mașina a în
vățat să identifice toate cifrele 
de la 1 la 10.

R. S. CEHOSLOVACĂ

PRAGA 7 (Agerpres).
Numărul locurilor în spitalele 

din R. S. Cehoslovacă a crescut 
în anul 1961 cu 2.500 de pa
turi. Aceasta s-a realizat în ma
re parte prin construirea de spi
tale noi, utilate cu aparatura cea 
mai modernă. In prezent, în R-S-. 
Cehoslovacă există 172.500 lo
curi în spitale.

A crescut, de asemenea, și nu
mărul altor instituții medicale 
ca dispensare, centre sanitare 
etc. și în special a celor pentru

BUDAPESTA 7 (Agerpres). 1
Zilele acestea a efectuat pri- 1 

та sa cursă ^de probă cel de-dl 
25-lea cargo maritim de 1.200 ( 
tone produs în Ungaria. i

Noua navă utilată cu insța-i 
lății de telecomandă, avînd Iun- ' 
gimea de 74 metri, iar lățimea ' 
de 13 metri, se înscrie printre' 
cele mai frumoase reătâzUri ale', 
constructorilor de nave din 
Ungară.

R. P. POLONA

VARȘOVIA 7 (Agerpres).
In R. P. Polonă se desfășoară 

în prezent mari lucrări pentru ■ 
construirea unor noi întreprin- { 
deri ale industriei alimentare și 
modernizarea celor existente. 
Printre cele 100 de noi între- 
prinderi alimentare care vor da 
anul acesta prima producție se 
numără două mari combinate 
de produse de carne i._ 
,_.î și Czestochowa, o mare sec
ție pentru producția de conser
ve de carne și șuncă de la Fa-

i
J de 
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comoinaie ș 
la Bialys- (•I

Nu experiențelor nucleare !

R. D. VIETNAM c

In ultimii ani, în republică au 
fost executate mari lucrări de 
regenerare și de lărgire a masi
velor forestiere, ceea ce a dus la 
sporirea suprafețelor pădurilor 
cu încă cîteva zeci de mii de ba.

tn prezent, masivele forestiere 
din republică au fost în întregi
me refăcute Și R. D. Vietnam 
și-a asigurat pe deplin necesi
tățile de material lemnos, cre- 
indu-și și disponibilități de ex
port în multe țări.

A

PR06RAM DE RADIO
9. aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică, 9,00 
Tinerețea ne e dragă, 9,20 
Fragmente din opera „Hovans- 
cina" de Musorgski, 10,08* Cîn- 
tece pionierești, 11,03,Uverturi 
din operete, 11,30 Almanah 
științific, 12,15 Pagini din ro
manul „Rugul" de Konstantin 
Fedin, 13,05 Melodii de muzi
că ușoară, 14,00 Muzică din 
operete, 16,15 „Amintiri despre! 
Camil Petrescu", de I. Peltz,
17.30 Prietena noastră cartea, 
’8,00 Concert de muzică ușoa
ră, 19,40 Valsuri de compozi
tori romîni, 21,00 Din cele mai 
cunoscute melodii populare ro- 
mînești, 21,35 Mari cîntărețf 
de operă: Erna Berger. PRO
GRAMUL II. 12,30 Concert de' 
prînz, 13,22 Pagini din operele 
compozitorului Rossini, 14,03 
Muzică ușoară de compozitori 
romîni, 14,30 Muzică populară 
din țări socialiste, 16,30 Vor
bește Moscova I 17,00 Muzică 
distractivă, 19,00 Muzică din 
operete interpretată de soliștii 
noștri, 19,40 Ghid muzical (21), 
(reluare), 20,20 Program pen
tru iubitorii muzicii ușoare,
21.30 Lectură dramatizată din 
povestirile scriitorului ameri
can Erskine ’Caldwell.

_=©=_

lațîei din insulele din Pacific din 
preajma experiențelor, atît de re
duse vor fi precipitațiile radioac
tive degajate de bombele „curate" 
care vor exploda. Dar pescarii ja
ponezi care au plătit cu viața pre
zența lor în apropierea locului ex
ploziilor din atolul Bikini, în urmă 
cu câțiva ani, n-au slujit ei oare 
drept cobai pentru stabilirea canti
tății de radiații radioactive nocive ?

Omenirea a sesizat primejdia și 
cere încheierea neîntârziată a unui 
acord în vederea încetării pentru 
totdeauna a experiențelor cu ar
mele nucleare. După infructuoasele 
tratative dintre reprezentanții 
S.U.A.; Angliei și U.R.S.S. între 
noiembrie 1958 și februarie 1962, 
acum în cadrul subcomitetului 
creat la Geneva se poate trece la 
încheierea, în sfîrșit, a acordului. 
După cum a arătat N. S. Hrușciov 
în mesajul adresat primului minis
tru al Japoniei, H. lkeda, „în 
problema încetării experiențelor 
nucleare și interzicerii armelor nu
cleare se poate ajunge la un acord 
încă de pe acum, fără nici o a- 
mînare, fără să se aștepte pînă 
cînd se va realize în sfîrșit un a~ 
cord cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală". încheierea unut 
acord cu privire la încetarea pen
tru totdeauna a exploziilor nuclea
re experimentale ar deschide calea 
pentru abordarea altor aspecte con
crete ale dezarmării generale și 
totale.

șeze o intensificare a cursei înar
mărilor atomicei în duda primej
diei pe care această cursă o im
plică pentru întreaga omenire. Ca
racterul nerațional al acestei po
ziții apare cu atît mai pregnant 
dacă se ține seama că statele so
cialiste nu pot fi în nici un caz 
intimidate de noua serie de expe
riențe cu arma nucleară. Nimeni 
in Occident пи-și închipuie că 
Uniunea Sovietică va asista nepă~ 
sătoare la aceste experiențe și nu 
va lua măsurile corespunzătoare 
pentru asigurarea deplină a secu
rității sale, a 
cialiste și a 
treagă.

Propaganda 
în prezent să 
aceia care cer să se pună capăt 
pentru totdeauna experiențelor 
nucleare și să se consemneze a- 
cest lucru intr-un acord corespun
zător. Propunerea indiană, de pil
dă, privitoare la instalarea de pos
turi de control pe teritoriul sta
telor neutre a fost întâmpinată cu 
un potop de injurii în presa ame
ricană, deoarece adoptarea aces
tei propuneri ar însemna privarea 
celor ce vor să profite de un pre
tins „control internațional1' de po
sibilitatea de a acționa în vederea 
atingerii scopurilor lor necurate. 
Disprețul față de poziția opiniei 
publice s-a făcut simțit în zilele 
acestea în paginile ziarelor reac-

ționare americane. David Law
rencei comentatorul ziarului -„New 
York Herald Tribune"-, cere să se 
ignoreze total starea de spirit a 
opiniei publice în această proble
mă. Margaret Higgins scria că 
S.U.A. „au renunțat să se mai 
poarte cu mănuși cu neutrii". In 
ciuda puternicei presiuni din par
tea statelor neutre și a cîtorva a- 
liați, scrie Higgins S.U.A. inten
ționează să ducă pînă la capăt 
programul proiectat. Potrivit celor 
afirmate de Higgins; Departamen
tul de Stat nu consideră cu pu
tință să renunțe la programul ex
periențelor nucleare pentru a cu
ceri ,,o popularitate falsă în rân
durile oamenilor simpli din Cal
cutta, . Rangoon sau Rio de Ja
neiro". Aceasta este părerea plină 
de dispreț care domnește în anu
mite cercuri conducătoare din 
S.U.A. despre opinia publică din 
India, Birmania, Brazilia, din în
treaga lume. O asemenea atitudine 
nu poate avea decît consecințe din 
cele mai negative pentru prestigiul 
S.U.A. în aceste țări.

împotriva experiențelor cu arma 
nucleară 
că din 
a potoli 
Anglia, 
declarat 
pentru noua serie 
nucleare în atmosferă nu va fi ne 
voie nici măcar de mutarea popu-

Anunțarea interzicerii navigației 
maritime și aeriene pe o vastă zo
nă a Oceanului Pacific de către 
autoritățile americane și engleze, 
dezvăluie precipitarea pregătirii 
exploziilor nucleare experimentale 
în insula Christmas. Acestea ur
mează să aibă loc potrivit botărî- 
rilor adoptate în secret de preșe
dintele Kennedy și premierul Mac
millan la întâlnirea lor din Ber- 
mude în decembrie 1961. Nici șu
voiul de proteste împotriva reluă
rii experiențelor nucleare, nici lu
crările 
pentru 
nu au 
curile 
Anglia. Mai mult decît atît, 
respondenții americani la Geneva 
s-au și grăbit să anunțe că mei 
un fel de perspectivă de acord nu 
ar putea clinti voința celor care 
au hotărît efetuarea noii serii de 
experiențe cu arma nucleară și 
termonucleară în atmosferă, după 
ce în deșertul Nevada au explo
dat în subteran mai mult de 
de bombe atomice de calibru 
dus.

înălțarea ciupercii atomice 
îndepărtatele insule din Oceanul 
Pacific se profilează inevitabil a- 
supra tratativelor de la Geneva și 
ele vădesc capitularea autorități
lor din S.U.A. și Anglia în fața 
voinței monopolurilor producătoare 

' de armament, dornice să declan- <•
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Comitetului celor 18 state 
dezarmare de la Geneva 

fost luate în seamă de cer~ 
conducătoare din S.U.A. și 

co-

celorlalte state so~ 
păcii în lumea în-

americană încearcă 
discrediteze pe toți

25
Te-

în se ridică și opinia publi- 
țările occidentale. Pentru 
protestele 
premierul Macmillan 
în Camera

exprimate în 
a 

Comunelor că 
de experiențe

Z. FLOREA

NOIEM^ 
AL. SA- 
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CINEMATOGRAFE
9 aprilie

PETROȘANI — 7 
BRIE : Perle negre; 
HI A : Cursa de 100
CRONI: La doi pași de gra
niță; ANINOASA: Puștiul; 
VULCAN : Cazul Sleivitz; U- 
RlCANI: N. S. Hrușciov. (Res
ponsabilii cinematografelor 
Lonea, Petrila, Livezeni, Crivl- 
dia,, Lupeni și Bărbăteni n-au 
trimis programarea filmelor pe 
lună aprilie).
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