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In în timpi narea zilei de 1 Mai
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IEHER VASILE, șef de bri
gadă — mina Lupeni.

♦ 
♦

ROIBU GHEORGHE, 
de brigadă — mina Petrila.

BRATOVEANU GHEOR
GHE, maistru miner — 

mina Lonea.

In sectorul fruntaș
Abataje ale randamentelor 

înalte
De la începutul anului și pi- 

nă in prezent, minorii din sec
torul IV al minei Aninoasa au 
dat aproape 5.000 tone de căr
bune peste plan, menținîndu- 
se astfel pe 
trecerea cu 
ale acestei 
care-1 dețin

primul loc în In- 
celelalte sectoare 
exploatări, loc pe 
de multă vreme. 

Cheia succesului lor o consti
tuie obținerea unei producti
vități ridicate în toate abata 
jele.

Fruntași intre fruntașii lup
tei pentru randamente înalte 
sînt minerii din abatajele con
duse de brigadierii Biro Ștefan 
și Iancu Victor. Tehnicienii 
sectorului consideră, aceste a- 
bataje, în care se realizează 
randamente între 6.27—6.99 to
ne pe cap de om, drept școală 
a organizării muncii. Formate 
din mineri cu o bună califi
care profesională, care au în
vățat să prețuiască 
minutelor, să execute 
lucrare într-un timp 
de calitate, aceste brigăzi sînt 
fruntașe nu numai ne sector, 
ci și pe exploatare în obține
rea celor mai mari randamente.

valoarea 
fiecare 

scurt si

Stîlpi metalici de susținere 
în abatajele cameră

Nu de nyglt au fost introduși 
pentru prima oară la Aninoa
sa stîlpi metalici pentru susți
nerea tavanului în abatajele 
cameră. Noul sistem de 
armare a fost experimentat de 
minerii din brigăzile conduse 
de tovarășii Iancu Victor, Co- 
drea Gheorghe și Stan Gheor- 
ahe. Ajutați de tî^ărul inginer 
Ghidei Petru, care s-a ocupat 
special de această problemă, 
minerii din aceste abataje au 
folosit 
stîlpi metalici tubulari inter
calați cu stîlpi de lemn. Stîl- 
pii metalici 
U.R.U.M.P. Se 
presiune, pot 
rlnță. puțind 
îndelungată. Folosirea celor 50 
de stîlpi scoși de la ma
gazia minei a adus pînă> 
acum sectorului IV o economie 
de peste 10 m. c. lemn de sus
ținere.

la fixarea bigurilor

confecționați la 
comportă bine la 
fi răciți cu ușu- 
fi utilizați vreme

O nouă brigadă fruntașă

La Începutul lunii martie 
minerului membru de partid 
Steț Vasile i s-a încredințat o 
brigadă rămasă în urmă,

Exploatărilor miniere
mai multe și de bună calitate

reparat 
condus 
de co-

Colectivul Uzinei de 
utiilaj minier Petroșani, 

și îndrumat îndeaproape 
mitetul de partid, a încheiat pri
mul trimestru al anului cu însem
nate succese în procesul de pro
ducție. Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din uzina noastră au 
realizat planul producției globale 
în proporție de 108,53 la sută, 
iar planul producției marfă a fost 
depășit cu 6,33 la sută. In cele 
trei luni care s-au. scurs din anul 
acesta, metalurgiștii din uzină au 
livrat exploatărilor miniere din 
Valea Jiului cantități sporite de 
utilaje și piese de schimb. La 
piese de schimb pentru utilajele 
.miniere, de pildă, sarcina de plan 
a fost depășită cu 20 la sută, iar 
planr 1 de con«t-ucții de utilaie noi 
a fost îndeplinit în proporție de

al minei Aninoasa
sarcina de a o ridica la nive
lul celor fruntașe. Luna mar
tie nu a fost încheiată cu rea
lizări prea mari. La propune
rea tovarășului Steț, toți mi
nerii brigăzii au fost convocați 
la o consfătuire Ia care au 
participat și tehnicienii din 
conducerea sectorului, în ca
drul căreia s-au analizat în a- 
mănunțime cauzele rămînerii 
în urmă. Cu acest prilej s-a 
stabilit modul în care trebuie 
muncit pentru a se putea ob
ține rezultate bune.

In urma întăririi preocupă
rii pentru o mai bună organi
zare a muncii, brigada tovară
șului Steț Petru a reușit să 
muncească rodnic. Realizarea 
unui randament de peste 6 to
ne pe post o situează printre 
brigăzile fruntașe ale sectoru
lui.

In zilele de 23—25 aprilie a.c. 
a avut toc ședința plenară a 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

La ședință au luat parte 
membrii și membrii supleanți ai 
.Comitetului Central, miniștrii, 
șefii secțiilor C.C. al P.M.R., 
primii secretari ai Comitetelor 
regionale de partid, președinții 
.Comitetelor executive ale sfa
turilor populare regionale, ca
dre de conducere din Ministe
rul Agriculturii și din institu
tele de cercetări agricole.

In cadrul dezbaterilor, la ca
re au luat parte numeroși vor
bitori, plenara a făcut bilan
țul activității desfășurate de 
partid în domeniul transformă
rii socialiste a agriculturii. în
cheierea cu mult înainte de 
termenul stabilit de Congresul 
ăl Ш-lea al Partidului Munci
toresc Romîn a colectivizării 
agriculturii a fost apreciată de 
plenară ca o mare victorie a 
partidului și a întregului po
por în opera de desăvîrșire a 
construcției socialismului, — 
ca o expresie strălucită a încre
derii și hotărîrii cu care țără
nimea urmează calea arătată 
de partid.

Plenara a dezbătut propune
rile prezentate de Biroul Poli
tic al C.C. al P.M.R. cu privi
re Ia :

— reorganizarea conducerii 
agriculturii potrivit cu necesi
tățile noii etape de dezvoltare 
a ei, pentru a i se asigura o 
conducere științifică și unita-

--------  -----------—■ ■ ------- <4' -----------

Construcții metalice 
pentru șantierele Văii Jiului

Creșterea con
siderabilă a vo
lumului lucrări
lor pe șantierele 
Văii Jiului ne
cesită cantități 
însemnate de 
construcții me
talice pentru 
noile blocuri. 
Grilajele pentru 
balcoane, balus- 
trăzile metalice 
necesare caselor 
de scări, insta
lațiile de aeri
sire, ramele vi
trinelor, ușile 
metalice, etc. se 
construiesc în 
atelierele B.U.T. 
Livezeni.

Muncitorii și 
maiștrii acestui 
atelier desfă
șoară întrecerea
socialistă în întîmpinarea zilei 
de 1 Mai muncind cu însufle
țire pentru a livra înainte de 
termen construcțiile metalice, 
spre a veni astfel în sprijinul 
muncitorilor de pe șantiere în 
vederea realizării cu succes a 
planului de producție.

Printre muncitorii atelierului 
de construcții metalice din ca
drul B.U.T. Livezeni se numă
ră și tovarășul Lorincz Iosif, 
fruntaș în întrecerea socialistă.

ră, a crea condiții pentru parti, 
ciparea la conducerea, agricui - 
turii a celor mai pregătite ca
dre, care lucrează nemijlocit 
în producție, și a se asigura o 
legătură strînsă a organelor 
fie conducere, cu unitățile agri- 
nle de producție;

— redistribuirea cadrelor în 
agricultură pentru a se asigu
ra incă în acest an cadre de- 
specialiști cu studii superioare 
pentru fiecare gospodărie a- 
gricolă colectivă;

— îmbunătățirea organizării 
și conținutului învățămîntului 
agricol, legarea lui mai strînsă, 
de practică, pentru ca numărul 
și nivelul de pregătire a cadre
lor pe care le formează să co
respundă cerințelor agriculturii 
socialiste în continuă dezvol
tare;

— răspîndirea cunoștințelor* 
agricole în masele țărănimii 
colectiviste.

Toate propunerile au fost a- 
doptate în unanimitate.

Propunerile privind reorgani
zarea conducerii agriculturii 
vor fi puse în dezbaterea Se
siunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale.

Plenara a adoptat o hotărire 
cu privire la întărirea continuă 
a rindurilor partidului. Sarci
nile stabilite de Congresul al 
III-lea al Partidului Muncito
resc Romîn în această privință 
se îndeplinesc cu succes. S-a 
asigurat o compoziție bună a 
partidului, nivelul conștiinței și 
pregătirii politico-ideo’cgice a 
membrilor și candidaților da 
partid este în continuă crește
re, s-a întărit și mai mult uni
tatea și coeziunea rinduri
lor partidului, combativitatea 
membrilor 
partid.

Organele 
partid vor 
continuare 
primirii în partid a muncito
rilor din industrie și con
strucții.

Plenara constată că un mare 
număr de țărani care partici
pă activ la viața 
obștească. muncesc 
dere si devotament 
făptuirea noliticii pariidului. 
doresc să intre în partid. Pen
tru îndeplinirea sarcinilor meri 
care stau în fața partidului la 
sate, plenara consideră nece
sar să fie nrimiți în partid un 
număr mai mate de colecti
viști, spre a se întări organiza
țiile de partid din gospodăriile 
colective.

Intrucît un număr însemnat 
de intelectuali, care au adus o

si candidațitor de

și organizațiile de- 
trebui să ‘ acorde tn 

atenție deșeebită

poli'ică și 
cu răspun- 
pentru în-

(Continuare în pag. 3-a)
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Cu ei colectivul se mîndreșle
Pe panoul de onoare al exploa

tării miniere Petrila este des în- 
tîlnît numele brigăzii conduse 
de comunistul Bartha Francisc. 
Hărnicia cu care muncesc membrii 
acestei brigăzi le-a atras aprecie
rea unanimă din partea colectivu
lui sectorului IV. In primele două . 
decade ale lunii aprilie, de exem- 

л piu, ei au. extras din abatajul ca-
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meri nr. 75 vest în care lucrează g

mai rnulț de 200 tone de căr~ 8 
bune piste plan. Randamentul g 

realizat în acest răstimp este de 8 

aproape 6 tone cărbune pe post. 8 

Clișeul nostru îl înfățișează pe “ 
brigadierul Battha Franâsc în g 

mijlocul cîtoroa ortaci înainte de g, 

a intra în șut.

scurs din

al P.M.R. 
principale 

pe anul
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(Continuare în pag. 3-a)

criteriile 
socialiste

care s-a

LEGRAND IOSIF
inginer șef al U.R.U.M.P.

107 la sută. De 
rioada mai sus 
tivitatea muncii 
la sută față de 
sută față de angajamentul luat de 
colectivul uzinei cu prilejul dez
baterii Directivelor C.C. 
cu privire la 
ale întrecerii 
1962.

In perioada 
acest an. colectivul uzinei și-a în
dreptat atenția spre îmbunătățirea 
calității producției și în mod deo
sebit, la secția turnătorie, unde 
uneori se mai semnalau rebuturi. 
Conducerea uzinei împreună

asemenea, în pe- 
amintită, produc- 
a crescut cu 5 
plan și cu 4 la
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а Sfatului 
Petroșani, 
declarată

In sesiunea a VII 
popular orășenesc 
luna aprilie a fost 
LUNA CURĂȚENIEI. O mă
sură menită să ridice nivelul 
urbanistic al localităților noas
tre, să mobilizeze masele largi 
de oameni ai muncii la noi ac
țiuni de muncă patriotică pen- . 
tru înfrumusețarea Văii fiului І
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in întîmpinarea măreței sărbă
tori de la 1 Mai.

In cadrul lunii curățeniei, 
oamenii muncii din orașele Șț 
satele noastre, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici au fost che
mați să participe în frunte cu 
deputății la noi acțiuni gospo
dărești.

Luna curățeniei se apropie 
de sfîrșit și bilanțul înfăptui
rilor gospodărești este într-a- 
devăr rodnic. In multe cartiere 
se desfășoară adevărate între
ceri pentru amenajarea străzi
lor, a terenurilor din jurul noi
lor blocuri,

Sint însă și locuri unde nu 
s~a făcut tot ceea ce se putea 
face, unde trebuie insistat mai 
mult pentru mobilizarea cetă
țenilor la acțiunile de înfru
musețare.

Intervalul care a trecut pînă 
acum din aprilie trebuie consi
derat o perioadă de început a 
marilor acțiuni care trebuie în
treprinse în acest an pentru a 
face ca spațiile din noile car
tiere, terenurile din jurul blo
curilor, străzile orașelor noas
tre să respire în curățenie și 
frumusețe.
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Uricaniul
Rezultatele doblndite în pri

măvara acestui an la Uricani 
arată că cetățenii de aici pot 
aduce o contribuție tot mai 
mare la înfrumusețarea și bu
na gospodărire a localității. In 
aceste zile locuitorii orașului 
nou, mobilizați de către gru
pele de partid, deputați șl co
mitetele de femei au partici
pat la numeroase acțiuni de 
înfrumusețare și amenajare de 
zone verzi. In ultimele zile, pe 
baza planului de înfrumuseța
re Întocmit de Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular din 
localitate, s-au săpat 15.000 
m. p. teren pentru amenajarea 
de zone verzi în jurul blocuri
lor, s-a curățat și întret’n”t 
parcul copiilor ce se întinde

oraș al florilor
pe o suprafață de 8.000 m. p. 

in recenta sesiune a sfatului 
popular din Uricani, deputatul 
Bălan Marin din circumscrip
ția electorală nr. 24 Uricani, a 
chemat la întrecere patriotică 
sub lozinca : „Pentru cea mal 
curată și mai bine întreținută 
circumscripție" toți deputății 
din localitate. La această che
mare au răspuns deputății Co
conet Vaslle, Variaș Elvira, 
Scorpie Nicolae, Ianăș iuliu, 
Motoc Nicolae. Girbovan loan 
șl alții care și-au propus să 
mobilizeze cetățenii din circum
scripțiile lor pentru ca, ziua de 

I Mai, să găsească orașul Uri
cani mai frumos, mai curat, 
un adevărat oraș al florilor.

©
La Petrila: ZIUA MUNCII VOLUNTARE

de partid, munceau de zor la a* 
menajarea unei zone verzi.

Mai slab șe prezintă lucrurile în 
cartierul Grigpre Preoteasa, unde 
la muncă voluntară nu au fost 
prezenți nici 30 de cetățeni din 
cei aproape 800 cîți locuiesc aici. 

Orban Iosif, deputatul 
nu a fost prezent. In 
Martie au participat și 
cetățeni la muncă vo-

Sub lozinca „Să întîmpinăm 1 
Mai cu noi realizări în întrece
rea patriotică", cetățenii din car
tierul 7 Noiembrie din Petrila 
desfășoară o muncă avîntată de 
înfrumusețare a cartierului. Ziua 
de 21 aprilie a.c, a fost declarată 
în întregul oraș ziua muncii vo
luntare. Mobilizați de grupele de 
partid, numeroși cetățeni ai car
tierului puteau fi văzuți în pri
mele ore ale dimineții amenajînd 
zone verzi între blocuri. In ju
rul blocului I minerii Ignat Ghe- 
orghe, Păsărilă Dumitru, Ifrim 
Nicolae, Bălan Dumitru, gospo
dinele Firoiu Aurica, Albu Elena 
și alții în frunte cu comunistul 
Firoiu Ioan, organizatorul grupei

Nici tov. 
cartierului 
cartierul 6 
mai puțini 
luntară. La orele 9 camioanele au 
plecat din cauză că nu avea cine 
să încarce molozul și gunoaiele.

In ce privește amenajarea de 
noi zone verzi și întreținerea cu
rățeniei se poate face mai mult 
și în 
Petrila 
km și 
străzile 
popular al orașului 
datoria să 
conducerea 
localitate care nu 
de ridicare la timp a gunoaielor 
de pe străzile mărginașe. Este de 
datoria comitetului executiv, a 
tuturor deputaților să mobilizeze 
mai activ cetățenii la buna gospo
dărire și înfrumusețare a orașu-

coloniile muncitorești din 
și Lonea, în cartierele Puș- 
Parîngului, 
din

precum și pe 
Lunca de jos. Sfatul 

Petrii a are 
tragă ia răspundere 

sectorului T.C.O. din 
a luat măsuri

Două cartiere noi
rezultate cu

Dimitrov și Livezeni — iată 
două dintre cele mai noi și, 
în același timp, cele mai mari 
cartiere ale orașului Petroșani. 
Formate exclusiv din 
noi, moderne, aceste 
constituie o mîndrie 
Jiului, o vie expresie 
griji pe care statul nostru o 
poarlă îmbunătățirii vieții ce
lor ce muncesc.

In cartierul Livezeni se simte 
din plin pulsul muncii patrio
tice pentru crearea de spații 
verzi. Terenuri pînă acum cî
teva zile desfundate, eu gropi, 
se transformă în ronduri aran
jate cu măiestrie. în frunte cu 
deputății Arhip Marfa, Cîm- 
peanu Maria. Costea loan, 
sute de cetățeni printre care 
muncitorii Gabor Ioan, Bal 
Dumitru. Lucaci Dezideriu 
muncesc cu pasiune pentru a 
da cartierului lor prospețime, 
frumusețe. Din zi în zi, cartie
rul devine mai frumos șl rea
lizările de pînă acum întăresc 
convingerea că în acest cartier 
și celelalte terenuri se vor a- 
coperi cu verdeață și flori.

Dacă după ce parcurgi car
tierul Livezeni poposești în 
cartierul Dimitrov, rămîi ne
dumerit și-ți pui întrebarea : 
oare aici nu a sosit primăva
ra ? Cu mici excepții, aici nu 
s-a întreprins aproape nimic 
pentru relacerea zonelor verzi, 
a rondurilor de flori 
trecut Partea dinspre 
rată a cartierului e 
gunoaie. Șantierele 
strucții au depozitat 
cantități de nisip pe 
buie să-l ridice imediat.

In fața acestei^ situații îți 
pui întrebarea: oare în acest 
cartier nu trăiesc oameni dor
nici de frumos ? Oare aici nv 
poate fi urmat exemplul altor 
cartiere, unde pulsul muncii 
patriotice se simte din plin ? 
Deputați ai acestui cartier sînt

dr. Vlad Constantin,
Florica și Deliorean 

să simtă

blocuri 
cartiers 
a Văii 
a marii

de anul 
linia fe- 
plin3 de 
de con 

aici mar) 
сате tre-

La începutul acestui an școlar, elevilor din orașul Petrila. 
le a fost făcut un minunat dar : noul local al școlii medii 
mixte din localitate. Animați de dorința de a răspunde grijii pe 
care partidul și guvernul le-o poartă, multi dintre elevii a- 
eeatei șeoli sint fruntași nu numai la învățătură, ei și In ac
țiunile de amenajare a terenului din jurul noii lor școli.

C O N T R
Străb&tînd noile cartiere ale 

Lupeniulul, cartierele Viscoza 
I, II. III și IV, te izbesc de 
prima dată contrastele dintre 
două moduri de a privi gos
podărirea treburilor obștești de 
către locuitorii și deputății din 
aceste cartiere. Pe de o parte 
se vede în multe locuri mina 
unor gospodari harnici care 
țin ca împrejurimile blocurilor 
unde locuiesc să aibă un aspect 
cit mai plăcut și Îngrijit. Bu
năoară In fața blocului A din 
cartierul Viscoza I. terenul vi-

Cu sprijinul deputațHor și al cetățenilor

un 
cu 
SC

curățeniei, deputata, cu ajutorul 
comitetului de cetățeni, a organizat 
o întilni're cu toți alegătorii ei. 
S-au sfătuit împreună asupra tre
burilor gospodărești ale circums
cripției, asupra acțiunilor pe care 
să le întreprindă pentru ca atît 
exteriorul, cît și interiorul blocu- 

să 
bine

Fiecăruia îi sînt dragi locurile 
unde s-a născut, unde trăiește și 
muncește. Locuitorii Vulcanului au 
dovedit că ei țin să-și manifeste 
această dragoste nu numai prin 
vorbe ci mai ales prin fapte, prin- 
tr-o muncă însuflețită pentru bu
na gospodărire și continua înfru
musețare a orașului lor.

Dacă în Vulcan s-au obținut 
șir de realizări gospodărești 
sprijinul locuitorilor, aceasta
datorește mai ales faptului că de
putății, îndrumați de către comi
tetul executiv al sfatului populat, 
s-au străduit tot timpul să întă
rească legătura lor cu masele, să 
facă cunoscute cetățenilor sarcinile 
sfatului popular în ce privește gos
podărirea orașului, să fie mereu 
în fruntea acțiunilor obștești.

Intre cetățenii din circumscrip
ții se desfășoară o entuziastă în
trecere pentru înfrumusețarea ora
șului. Insuflețitorii și organizatorii 
acestei întreceri sînt deputății.

...Zile la rînd deputata Clej 
Maria a fost în fruntea acțiuni
lor obștești întreprinse de locuito
rii din blocul B-53. După sesiunea 
sfatului popular de la începutul a* 
cestei Juni cînd s-au fixat acțiunile ce 
trebuie întreprinse în cadrul lunii

lui în care locuiesc 
fie mai frumoase, mai 
gospodărite. Ș-au hotărât ca te
renul viran din jurul blocului să 
fie transformat într-un adevărat 
parc, să se amenajeze zone verzi, 
și ronduri de fiori, să se aducă 
glii și nisip pentru amenajarea u- 
nui solar pentru copii, să se cons
truiască o fintînă arteziană în fața 
blocului.

In circumscripția deputatei Clej 
Maria, au urmat zile de muacă 
entuziastă. Nu a rămas nici o fa
milie care să nu fi participat la 
lucrările de înfrumusețare a car
tierului, In frunte cu deputata, ce
tățenii au efectuat în cîteva zile 
sute de ore muncă voluntară, a- 
menajînd peste 500 m.p. de zone 
verzi. Incinta blocului B-53 a de
venit una dintre cele mai frumoase 
din centrul orașului, iar în sesiunea 
din zilele trecute a sfatului popu
lar Vulcan, circumscripției, unde-i

deputată Clej Maria i s-a decernat 
drapelul roșu de circumscripție 
fruntașă în întrecerea patriotică pe 
orașul Vulcan.

O muncă susținută pentru mo
bilizarea cetățenilor la acțiunile de 
înfrumusețare a orașului au des
fășurat și ceilalți deputați din 
orașul Vulcan. Șmitco Maria, Pe
trescu Floarea, Milițescu Gheor- 
ghe, Karolyi Eugenia, Kelemen 
Francisc, Jura Valeria, Cazimir 
Florentina sînt doar cîțiva din 
deputății sfatului popular Vulcan 
care in cursul lunci curățeniei au 
condus și 
ștești ale

Rod al 
și mii de 
chemarea 
înfrumuseța cartierele 
orașului. In această primăvară cu 
sprijinul deputaților și al cetățe
nilor, în orașul Vulcan au fost 
amenajate zone verzi și ronduri 
de flori în jurul tuturor blocuri
lor, au fost curățite străzile, au 
fost sădiți sute de arbori. In total 
cetățenii orașului au efectuat pes
te 130.000 ore de muncă patrio
tică.

Vulcanul nou, orașul harnicilor 
mineri, energetideni și construc
tori, întâmpină sărbătoarea de la 
1 Mai din acest an mai tânăr și 
mai frumos ca oricând.

însuflețit acțiunile ob- 
ceeățenilor.
muncii deputaților, sute 
cetățeni au răspuns la 

sfatului popular de a 
și străzile

I?: ■■ 

ASTE
ran a 
adus 
parte 
verzi, 
acestui bloc, în incinta blocu
lui B, parcă geamăn cu celă
lalt, ți se Înfățișează un teren 
vjran neîngrijit. Oare cetățenii 
de aici nu pot să urmeze e- 
xemplul vecinilor lor ?

Un contrast asemănător se 
poate întîlni și în cartierul 
Viscoza II, între două blocuri 
noi, vecine, blocurile 19 și 22. Pe 
terenul viran din fața blocului 
22 s-au amenajat zone verzi, 
s-au adus glii, iar la- vreo 10 
metri mai încolo, în jurul blo
cului 19, nici o înnoire. Doar 
grămezi de moloz și unelte ale 
constructorilor uitate aici de 
cine știe cînd. Asemenea 
contraste se mai pot întîlni și 
la alte blocuri din noile car
tiere din Lupeni.

_ Este adevărat, în ultimele 
zile s-au obținut aici unele 
realizări gospodărești. Urmează 
ca în continuare contrastele 
să fie remediate. Pentru aceas
ta deputății și comandamentul 
de Înfrumusețare a orașului 
să-și facă din plin datoria.

-=G=-
Pe strada 23 August
Pe strada 23 August din A- 

ninoasa, în fața blocurilor din 
circumscripția nr. 98 era pînă 
nu de mult un teren viran. In 
această primăvară, la îndem
nul grupei de partid al cărui 
organizator este tov. Erzen Ru
dolf și al deputatului Bulea 
Teodor, locuitorii s-au hotărît 
să schimbe înfățișarea străzii 
lor. Pe terenul viran au fost 
amenajate zone verzi și ron
duri de flori. Totodată cetă
țenii au întreprins acțiuni pen
tru curățirea canalului de 
scurgere a apei.

• • •
fost curățat, cetățenii au 
pămint reavăn din altă 
și au amenajat zone 
Ce păcat însă că în fața

totul diferite
tovarășii 
Muștean
Nicolae. Ei trebuie 
mai mult răspunderea pentru 
sarcina de gospodari ai trebu
rilor obștești ce le-a fost în
credințată.

in Petroșani sînt de aseme
nea mult rămase în urmă lu
crările de amenajare a străzi
lor în circumscripțiile electo
rale nr. 10 (deputat tov. Ka- 
pelar Aladar), nr. 11 (deputat 
Taller .Ludovic), nr. 43 (de
putată' tov. Pantea Rozalia).

Se impune necesitatea ca 
toți deputății, împreună cu 
comitetele de străzi șl blocuri, 
cu comitetele de femei, să 
desfășoare în aceste zile o 
muncă susținută pentru mobi
lizarea tuturor cetățenilor la 
acțiunile de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea locali
tăților noastre.
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• Conducerea școlii de & t 
ani din Dărănești a primit ♦ 
un prețios sprijin din partea 
deputatului Moldovan Mircea 
in împrejmuirea 
construirea unor 
Conducerea școlii 
dactice șl elevii 
să vină și ei în sprijinul de
putatului lor, organiaind o 
acțiune de muncă voluntar? 
pentru curățirea pădurii de 
pini șl saleimf care străju
iește șoseaua ce trece prin 
Dărănești spre Petrila.

INIȚIATIVE...
• La Aninoasa, pe Vale îri 

sus, au fost plantați in a- 
ceastă primăvară 160 tei. Pe 
rondurile de flori amenajate 
de-a lungul străzilor au fost 
plantați 80 de trandafiri săl
batici, pe care deputatul He- 
gedus Andrei, un 
priceput, îi va altoi la tim
pul potrivit.

La procurarea materialul’ 
săditor a contribuit inițiati
va deputatului Popa Pavel, 
președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular. El 
a propus cetățenilor să adu
că arbuști de pe dealurile din 
jurul localității, inițiativă ca
re a și fost tradusă tn viață

școlii și în 
dependințe, 
cadrele di- 
au hotărît

...ȘI SUGESTII
• Pe partea dinspre tra 

seu. căii ferate a străzii Kari 
Marx din Petroșani s-au plan
tat arbori decorativi. Spa
țiul «intre trotuar și partea 
carosabilă a străzii e foarte 

f potrivit pentru amenajarea 
unei peluze verzi. Este o ac
țiune pe care ar putea-o duce 
Ia îndeplinire deputatul ioni 
Nicolae împreună cu cetățe
nii din circumscripția electo
rală orășenească nr. 34.
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• Spre cvartalul blocurilor 
O.C.L. din Petroșani s-ar pu
tea crea o arteră de circula
ție prin lărgirea căii de ac- 
<*es dinspre strada Zorilor 
Această problemă poate fi 
rezolvată de cetățenii din 
cartier în frunte cu deputa
tul lor, tov. Șerban Francisc, 
creîndu-se posibilitatea ac
cesului ca-»-ioanelor în vede
rea evacuării gunoaielor, a- 
nrovizionării populației.

• Terenul din jurul podu
lui Boțoni a fost transfor
mat într-o ramuă de gunoi. 
Se pare că chiar mașinile 
I.C.O. descarcă gunoiul aici. 
Ar fi bine ca deputatul din 
cartier, tov. Coroian Dioni- 
sle să insiste pentru desfiin
țarea depozitului de gunoi de 
яЛсі, să mobilizeze cetățenii 
la nivelarea terenului și 1» 
transformarea Iul !ntr-un 
snatlu verde.
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COMUNICAT
(Urmare din pag. l-a)

contribuție activă, valoroasă la 
înfăptuirea politicii partidului, 
solicită să fie primiți în rîn- 
durile lui, este necesar* îmbu
nătățirea muncii de primire în 
partid a intelectualilor.

Organele și organizațiile de 
partid să se preocupe sistema
tic de munca în rîndurile fe
meilor, atrăgîndu-le în toate 
acțiunile politice, economice, 
sociale; să fie primit în partid 
un număr mai mare de femei 
de la orașe și sate, fruntașe în 
producție și active în munca 
obștească.

Plenara a hotărit modifica
rea unor prevederi ale Statu
tului partidului corespunzător 
măsurilor adoptate.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Del. 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, care a evidențiat 

însemnătatea istorică a înche 
ierii colectivizării, și în numele 
Biroului Politic a adus calde 
felicitări organelor și organi
zațiilor de partid, activului de 
partid, tuturor membrilor parti
dului, activului fără de partid 
care au desfășurat o perseve
rentă și entuziastă muncă po
litico-organizatorică în vederea 
încheierii transformării socia
liste a agriculturii.

Vorbitorul a caracterizat im
portanța deosebită a măsurilor 
adoptate de plenară și a înfă
țișat sarcinile ce stau în fața 
organelor șl organizațiilor de 
partid cu privire la dezvolta
rea continuă a agriculturii so
cialiste, creșterea producției 
agricole, întărirea continuă a 
activității partidului la sate, 
realizarea cu succes a obiecti
velor mărețe trasate de Con
gresul al Ш-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn în toate 
domeniile construcției socia
liste.

Hotărit să intimpine ziua de 1 Mai cu re
zultate deosebite in producție, colectivul mi
nei Dilja și-a propus să folosească mai bine 
capacitatea mașinilor și utilajelor miniere. 
Iată-1 în clișeul de față pe inginerul Boțea 
Alexandru, șeful minei, discutînd cu tovarășii

Demetei Augustin, secretarul organizației de 
bază P.M.R., ing. Farkaș Emerik, responsabil 
cu lucrări speciale și Bartha Dionisie, miner 
șef de brigadă, despre o nouă schemă de am
plasare a găurilor de pușcare a frontului de 
lucru cu mașini de perforare rapidă.

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

Exploatărilor miniere — utilaje 
mai multe și de bună calitate

Muncă sus(inută pentru primirea in partid 
a celor mai buni constructori I

In urmă cu doi ani, cind pe 
șantierul noii preparați: de cărbu
ne din Coroiești a fost constituită 
organizația de partid, ea cuprindea 
doar un mănunchi de comuniști. 
De atunci rîndurile organizației 
de bază au crescut mereu, odată 
cu construcțiile masive ale viitoa
rei uzine de preparare. In rîndu
rile organizației de partid au fost 
primiți constructori de frunte, zi
dari de pe schelele noii preparații, 
betoniști, excavatoriști care “?-aă 
evidențiat îți săparea noii albii a 
Jiului, în construirea liniilor de 
fier ce împînzesc azi întregul șan
tier. Printre constructorii cu care 
organizația de bază și-a întărit 
rîndurile se numără tov. Mandia 
lancu, șef de echipă, Șută Marin, 
excavatorist, Nițar Ioan, șofer, tov. 
Marincaș Gligor, Gavriloiu Ghe
orghe, Boldea Nicolae, Buda Pe
tre, Boștină Grigore, Tufiș loan, 
Ulan A., toți muncitori de frunte.
vEormîndu-și un larg activ fără 

de partid, organizația de bază a 
atras în jurul activității sale pe 
cei mai merituoși muncitori. Acti
vul fără de partid numără în pre
zent 74 de muncitori și tehnicieni 
fruntași în producție, care lucrea
ză la locurile de muncă hotărîtoa- 
re ale șantierului. Printre aceștia 
se numără zidarul fruntaș Boloite 
Pavel, betonistul Roșculescu Ghe
orghe, șefii de echipă Dreghici 
lancu și Gărgăriță Constantin, teh
nicianul Chelaru Gheorghe și al
ții. Cu tovarășii din activul fără 
de partid se întreprind diferite 
acțiuni educative care să contri
buie la ridicarea pregătirii lor po
litice, la sporirea contribuției lor 
la îndeplinirea acțiunilor întreprin
se de organizația de bază. Pentru 
activul fără de partid au fost ți
nute în acest an două conferințe 
în legătură cu sarcinile elaborate 
de cel de-al Ш-lea Congres al 
partidului privind desăvîrșirea cons
trucției socialiste în țara noastră 
și în legătură cu rolul conducă
tor al partidului. Tovarășii din 
activul, fără de partid sînt invitați

Pregătesc 
noi programe

Recent formația de teatru a 
șantierului de construcții din Lu
peni a prezentat in fața specta
torilor din Lupeni piesa „Gara 
mica' in interpretarea tinerilor 
Siancu Gheorghe, Mănașcu Rubin, 
Mărgărit Constantin, Vasile Ghe
orghe și alții. Tinerii artiști ama
tori s-au bucurat de mult succes. 
In prezent tinerii din brigada ar
tistică de agitație și din formația 
de dansuri a șantierului, spriji' 
ntțt de organizația U.T.M. șt co
mitetul sindicatului, pregătesc noi 
programe în cinstea zilei de 1 
Mai. 

la adunările generale deschise ale 
organizației de bază în cadrul că
rora se discută diferite probleme, 
din activitatea șantierului. Ei au 
fost invitați, bunăoară, la adunarea 
generală a organizației de bază 
care a analizat realizarea sarcinilor 
de plan ce au revenit șantierului 
în cursul trimestrului I al acestui 
an. In cadrul acestei adunări mai 
mulți tovarăși din activul fără de 
partid, între care tov. Traistă
осюооооооооиоэооооооооооооо.'хэооооооо

Viata de partid
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Ioan, Giuroiu loan, Chelaru Ghe
orghe și Marian Nistor, au criticat 
diferite lipsuri din activitatea șan
tierului, au făcut propuneri, ajutînd 
astfel organizația de bază în sta
bilirea unor măsuri care să ducă 
la remedierea lipsurilor, la obți
nerea de noi realizări pe calea în
făptuirii sarcinilor de plan.

Organizația de bază a atras 
membrii de partid cu experiență 
la educarea tovarășilor din activul 
fără de partid care nutresc do
rința să intre în partid. La mulți 
membri de partid, biroul organi
zației de bază le-a încredințat 
sarcina să se ocupe concret de edu
carea a 1—2 tovarăși din activul 
fără de partid. Astfel, comuniștii 
Popa Ilie, Schreiber Petru, Bai ura 
loan, Ninu Nicolae și alții se o- 
cupă îndeaproape de îmbogățirea 
cunoștințelor politice și profesio
nale ale tovarășilor din activul 
fără de partid, îi ajută săvji în

P

O fază din intîlniiea dintre handbalistele echipelor Elevul 
Petroșani și C. S. Banatul Tim ișoara. Deși scorul final a fost 
defavorabil handbalistelor din Petroșani, întîlnirea a furnizat 
iubitorilor acestui sport multe faze spectaculoase.

deplinească diferite sarcini obștești. 
Mulți dintre tovarășii din activul 
fără de partid, de educarea căro
ra s-au ocupat comuniștii, au cerut 
să fie primiți în rîndurile candida- 
ților de partid. Printre aceștia se 
numără tov. Solomon Stela, Ior- 
dache Ștefan, Speriatu loan și alții.

Organizația de bază nu a reu
șit să-i atragă pe toți membrii 
de partid la munca politică pentru 
întărirea rindutile sale. Pe șan
tier sînt mulți membri de partid 
între care tov. Aranghelovici Ra
domir, Boldea Nicolae, Bunicelea 
Dumitru care, deși au o bogată 
experiență și lucrează în echipe 
mari, cu numeroși muncitori frun
tași dornici de a intra în partid, 
nu se preocupă îndeaproape de 
pregătirea acestora pentru a de
veni candidați de partid. Rău este 
și faptul că acești tovarăși, precum 
și alții care neglijează sarcinile 
ce le revin în întărirea rîndurilor 
organizației de bază, nu sînt trași 
la răspundere.

Aceste neajunsuri fac ca rezul
tatele obținute în întărirea rîndu
rilor organizației de bază să nu 
fie la nivelul posibilităților. Or
ganizația de bază are încă un e- 
fectiv mic de membri de partid, 
iar în primele luni ale acestui an 
organizația de bază a primit în 
rîndurile sale abia 3 candidați și 
un membru de partid.

Se cere însă ca organizația de 
bază în frunte că biroul ei să 
desfășoare o activitate susținuta 
pentru întărirea rîndurilor sale, șă-i 
atragă pe toți comuniștii la mun
ca de primire în partid.

R Cupa 1 Mai Ia sah

(Urmare din pag. l-a)

comitetul sindicatului a analizat 
deseori calitatea produselor în 
fiecare secție, a luat măsuri de 
întărire a controlului tehnic pe 
uzină. El a fost încadrat cu mun
citori și tehnicieni bine pregătiți, 
cunoscători ai procesului de pro
ducție. Pe de altă parte conduce
rea uzinei și comitetul sindicatu
lui au desfășurat o activitate sus
ținută în rîndul maiștrilor, cu sco
pul ridicării răspunderii lor față 
de calitate, față de realizarea pla
nului. Ca urmare a măsurilor lua
te, s-a trecut la extinderea contro
lului preventiv interfazic. Prin a- 
plicarea acestor măsuri, în cursul 
trimestrului I a fost îmbunătățită 
simțitor calitatea produselor. In 
această perioadă s-a redus rebu
tul la oțel cu peste 2 la sută față 
de norma internă și la prelucrări 
mecanice cu 0,25 la sută.

La baza acestor realizări a stat 
munca entuziastă, plină de elan 
a întregului colectiv care a deous 
eforturi susținute pentru obținerea 
unor succese de seamă în întâm
pinarea zilei de 1 Mai. In tri
mestrul I conducerea tehnico-ad- 
ministrativă a uzinei s-a îngrijit 
de crearea unor condiții tehnico- 
organizatorice mai bune pentru toți 
muncitorii din secțiile uzinei. Tn 
secțiile mecanică, construcții me
talice, turnătorie și în alte locuri 
de muncă, inginerii și tehnicienii 
s-au ocupat cu răspundere de or
ganizarea temeinică a locurilor de 
muncă, de asigurarea cu scule în 
cantități corespunzătoare.

In trimestrul I, în uzina noastră 
au fost experimentate și aplicate 
noi procese tehnologice, între care 
turnarea în coji de bachelită și s-a 
stabilit procesul tehnologic de fa
bricație a unui nou tip de stîlpi de

In cinstea zilei de 1 Mai co
misia orășenească de șah Petro
șani, cu sprijinul C.S.O, Petro
șani. a organizat această între
cere unde au fost . invitate toate 
asociațiile sportive : Energia Paro- 
șeni, Minerul Lupeni, Preparatorul 
Lupeni, Știința Petroșani și 
C.C.V.J. Petroșani. întrecerea s-a 
desfășurat sistem eliminatoriu, pe 
două grupe : grupa Lupeni și gru
pa Petroșani, urmînd ca cîșțigă- 
toarele celor două grupe să joa
ce în finală la Petroșani.

In urma disputării jocurilor eli
minatorii, sau calificat pentru fi
nală, Preparatorul Lupeni și

RUGBi: Lupenenii victorioși în deplasare
întrecerile de rugbi din cadrul 

campionatului de calificare pentru 
categoria A sînt din ce in ce mai 
disputate. Judnd la Craiova cu 

abataj tubular cu caracteristici 
tehnico-economăci îmbunătățite.

Activitatea din primul trimes
tru al anului putea fi și mai rod
nică dacă s-ar fi luat din timp 
măsuri din partea conducerii uzi
nei cît și a organelor competente 
din C.C.V.J. pentru eliminarea 
greutăților în organizarea produc
ției. Planul de producție la armă
turi de galerii din profil Т.Н. și 
stîlpi de abataj, nu s-a putut rea
liza din cauza lipsei de material 
necesar. Aceasta se datorește ne- 
concordanței ce există între planul 
de producție al serviciului de pla
nificare din C.C.V.J. și planul de 
aprovizionare cu materiale al Di
recției comerciale din C.C.V.J. 
Din această cauză aprovizionarea, 
uzinei cu materiale ди se face în 
mod ritmic, și de aceia muncaj 
se desfășoară uneori în asalt, dej 
obicei la sfîrșitul lunii, cînd vin 
materialele.

Pentru îmbunătățirea continuă a: 
procesului de producție, conduce-i 
rea uzinei a luat măsuri ca livră-, 
rile de piese turnate din secția 
turnătorie către secția de prelu
crări să fie ritmică, cu toate re-< 
perele comenzii complete și în or-, 
dinea necesară prelucrării. ^S-au 
mai luat măsuri ca piesele grele și 
care necesită manoperă multă să 
fie livrate la timp pentru a nu 
provoaa greutăți în organizarea 
producției și în- activitatea finan
ciară a uzinei.

Folosind experiența de pînă a- 
cum, conducerea uzinei, sub îndru
marea comitetului de partid, va 
sprijini și mai mult eforturile 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor, astfel ca din uzina noastră 
să plece spre minele Văii Jiului 
piese de schimb și utilaje mai 
multe, și de cea mai bună cali
tate.

C.C.V.J. Petroșani. In ziua de 22 
aprilie, cele două echipe s-au 
întîlnit pentru a desemna pe învin
gător. După 3 ore de joc echipa 
C.C.V.J. Petroșani a învins 
cu oategoticul scor de 8-0 pe 
Preparatorul Lupeni. Deși scorul 
este sever, jucătorii de la Prepa
ratorul, au opus o dîrză rezis
tență. Insă experiența în concursuri 
și omogenitatea echipei C.C.V.J. 
și-a spus cuvîntul. Din echipa 
ciștigătoare a Cupei 1 Mai s-au 
remarcat Mitrică, Lazar, Kirch- 
maier, Helcovschi, Gruber și Be- 
rini Viorica.

C. PETRU
corespondent

rugbiștii de la Electroputere, Mi
nerul Lupeni a obținut o frumoa
să victorie cu 9—3, după ce la 
pauză scorul era egal 3—3.
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Sesiunea Sovietului suprem al 0. R. S. S

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
fTASS transmite :

. Miercuri au continuat lucră
rile sesiunii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

In ședința 
tului Uniunii 
ționalităților 
dezbaterile pe 
portului cu privire la tratati
vele de la Geneva, prezentat 
de A. Gromiko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. 
Au luat cuvîntul deputății 
Saraf Rașidov, Alexandr Kor- 
neiciuk, Zoia Pușkareva, Ale
xandr Vitașkevici, Ghivi Dja- 
vahișvili, Anatoli Alexandrov, 
Ivan Semionov și Serghei Pav
lov. La sfîrșitui dezbaterilor 
deputății ambelor camere ale 
Sovietului suprem al U.R.S.S. 
au adoptat in unanimitate o 
hotărîre prin care aprobă în
tru totul politica externă a 
guvernului sovietic^

In continuarea ședinței, N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a prezentat spre aprobare So
vietului Suprem propunerea cu 
privire la componența noului 
guvern al Uniunii Sovietice.

N. s. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a adus mulțumiri sin
cere pentru încrederea de care 
s-a bucurat.

In numele său personal și 
în numele tuturor membrilor 
guvernului, a cărui componen
ță a fost prezentată spre exa
minare Sovietului Suprem,, 
N. S. Hrușciov ia dat deputațl- 
Ior asigurări că ei vor munci, 
neprecupețindu-și forțele, pen
tru a îndeplini cu succes sar
cinile trasate în Programul 
P.C.U.S., vor lupta -neobosit? 
pentru realizarea mărețelor 
planuri ale construirii comu
nismului în U.R.S.S.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
b aprobat apoi componența

comună a Sovie- 
și Sovietului Na- 
s-au desfășurat 

! marginea ra-

guvernului U.R.S.S. — Consi
liul de Miniștri 
prezentată rde 
Hrușciov.

Președinte al 
Miniștri al U.R.S.S. — Nikita 
Hrușciov.

Prim-vicepreședinți ai” Con
siliului de Miniștri aî U.RUS.S.
— Alexei Kosîghin și Anastas 
Mikoian.

.Vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri ăl U.R.S.S. S

Președinte al Consiliului E- 
conornic și Științific de Stat 
de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. — Alexandr 
Zaseadko;

președinte al Comitetului de 
Stat pentru achiziții de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. — Nikolai Ignatov;

președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării al U.R.S.S.
— Vladimir Novikov;

președinte al Comitetului de 
Stat al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru coordonarea 
lucrărilor de cercetări științi
fice — Konstantin Rudnev

Dmitri Ustinov.
Din guvernul U.R.S.S. mai 

fac parte Andrei Gromiko — 
ministru al Afacerilor Exter
ne; Rodion Mălinovski — mi
nistru al Apărării; Vasili Gar
buzov ; — ministru al Finanțe
lor; Nikolai Patolicev — mi
nistru al Comerțului Exterior;
-----  --------------- О

al* U.R.S.S., 
către Nikita

Consiliului de

Ekaterina Furțeva — ministru 
al Culturii; Serghei Kurașov 
— ministru hi Ocrotirii Sănă
tății; Konstantin Pîsin — mi
nistru al Agriculturii, miniștri 
conducători ai ministerelor e- 
conomice, vicepreședinți 
Gosplan, președinți de 
mitete și comisii de stat, pre
cum și președinții 
de Miniștri ale 
unionaid.

Sovietul Suprem 
a ales Tribunalul Suprem 
U.R.S.S. Președintele Tribuna
lului Suprem a fost ales Ale
xandr Gorkin.

Apoi N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștti 
al U.R.S.S., a rostit o cuvîn- 
tare în legătură cu elaborarea 
proiectului noii Constituții a 
U.R.S.S.

După cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov au luat cuvîntul de
putății Dinmuhamed Kunaev, 
Mihail Lavrentiev, Olga ivaș- 
cenko, Iulia Vecerova și Vasili 
Tolstikov care au salutat cu 
căldură propunerea de a se e- 
labora proiectul noii Constitu
ții a U.R.S.S.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a ales o comisie pentru elabo
rarea proiectului Constituției. 
In fruntea comisiei a 
Ies N. S. Hrușciov.

Cu aceasta lucrările 
Sovietului Suprem al 
au luat sfîrșit.

aî 
co

Consiliilor 
republicilor

al U.R.S.S. 
aî

fost a-

sesiunii
U.R.S.S.

Piinal ffllaiitrn congolez (оШ№ iotul dnbln 
al paterilor otcidentaie In tmio

LEOPOLDVILLE 25 (Ager- 
pres)

Puterile occidentale duc în pro
blema Katangheză un joc dublu, 
a declarat primul ministru al Re
publicii Congo, Cyrille Adoula,

............ .. ................. ---------------------------------- ----------

Secretarul general provizoriu al O.N.U. a cerut :

Să nu fie reluate experiențele nucleare 
în atmosferă

YORK 25 (Agerpres) 
cuvîntul la un dineu la 

corespondenților de 
acreditați la

@9

Lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare

25 Corespondentul 
Puicea transmite : 
s-a mai anunțat, la

NEW
Luînd 

Asociația 
presă acreditați la O.N.U. U 
Thant, secretarul general provizo
riu al O.N.U. a cerut marți ca 
experiențele nucleare în atmos
feră să nu fie reluate. Dupiă cum 
relatează agenția France Presse 
U Thant a amintit că Adunarea

Generală a adoptat în cursul ul
timei ei sesiuni cu o foarte largă 
majoritate două rezoluții subli
niind necesitatea de a se realiza 
un acord cu privire la înoetarea 
experiențelor nucleare și cerînd 
tuturor statelor să se abțină de la 
asemenea experiențe pînă la rea
lizarea unui asemenea acord.

Ja conferința de presă care a a- 
vut loc la 24 aprilie la Leopold
ville. Pe față, ele declară în gura 
mare că sprijină guvernul central, 
dar în ascuns ele sporesc arsenalul 
lui Chombe.

In declarația făcută reprezen
tanților presei, care a fost con
sacrată în întregime problemei ka- 
tangheze, Adoula a condamnat cu 
asprime poziția lui Chombe și a 
puterilor occidentale care îl spri
jină. Guvernul congolez, a decla
rat el, dispune de dovezi incon
testabile, de documente autentice 
că O serie de țări occidentale li
vrează armament lui Chombe.

GENEVA 
Agerpres N.

După cum
24 aprilie Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare și-a reluat lu
crările. A continuat discutarea 
proiectului de tratat cu privire 
la dezarmarea generală și totală.

Luînd primul cuvîntul, delegatul 
american A. Dean s-a referit la 
unele principii ale „schemei prin
cipiilor fundamentale ale trata
tului cu privire la 
generală și totală în 
păcii în întreaga lume** 
de Statele Unite.

Delegatul Canadei care a luat a- 
poi cuvîntul, a spus că în general, 
deși cu unele rezerve, delegația sa 
este de acord cu principiile for
mulate în articolul 2 al proiec
tului sovietic de tratat care este 
examinat în prezent.

Apoi a urmat la cuvînt repre
zentantul U.R.S.S., V. A. Zorin.

V. A. Zorin a relevat cu sa
tisfacție că delegația 
a considerat posibil, 
după o anumită 
prezinte un document care 
șează mai mult sau mai 
deplin poziția guvernului 
în problemele dezarmării, 
odată el și-a exprimat 
că delegația S.U.A. nu a prezen
tat un proiect de tratat sau un 
document care să expună într-un 
limbaj de tratat obligațiile state
lor în ce privește dezarmarea ge
nerală și totală, d doar 6 schiță 
de principii fundamentale.

Credem, a spus reprezentantul 
U.R.S.S., că am trecut deja de 
mult de stadiul cînd ne puteam 
limita la formularea unor princi
pii sau scheme generale.

Relevînd în continuare că do
cumentul cu privire la dezarma
rea generală și totală, prezentat 
de către delegația Statelor Unite, 
se bazează pe programul S.U.A. 
în problemele dezarmării, care a 
fost prezentat de președintele Ke
nnedy la ultima sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. la 25 
septembrie 1961, V. A. Zorin a 
amintit despre principalele lipsuri 
ale acestui program asupra cărora 
a atras deja atenția guvernul 
sovietic. In primul rînd, a subli
niat el, acest program nu preve
dea încheierea unui tratat unic 
privire la dezarmarea generală

dezarmarea 
condițiile 

prezentată

americană 
întradevăr 

tergiversare, să 
înfăți- 
puțin 

S.U.A. 
Tot- 

regretul

cu
ȘÎ

r
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Sfidînd glasul opiniei publice mondiale

<$. 64 A. au început efectuarea 
experiențelor nucleare în atmosferă

WASHINGTON 25 (Agerpres)
TASS transmite:

Comisia S.U.A. pentru energia 
atomică a anunțat oficial că la 
25 aprilie Statele Unite au în-

ceput o nouă serie de experiențe 
ora 
loc 
re-

nucleare în atmosferă. La
18,45 (ora Moscovei) a avut 
prima explozie nucleară în 
giunea insulei Christmas.

©----------------------------------

Вія nou eșec la Cape Canaveral
„sigure" rachete ale armatei 
americane.

Cauzele celor două explozii 
nu se cunosc.

CAPE CANAVERAL 25 (A- 
gerpres).

Agenția U.P.I. anunță că în 
zorii zilei de 24 aprilie o ra
chetă de tip „Minuteman" cu 
trei trepte, a explodat în aer 
Ia cîteva secunde după lansa
rea ei de pe o rampă subtera
nă de la Cape Canaveral.

In aceiași zi a explodat în 
aer in cursul unei experiențe 
o altă rachetă de tip 
shing". Frînturi ale 
s-au împrăștiat pe o 
tanță în jurul bazei 
naveral. „Pershing"
siderată de specialiștii ameri
cani drept una din cele mai

„Per- 
rachetei 

mare dis- 
Cape Ca- 
este con-

Declarațiile lui Ben Bella cu privire 
la perspectivele dezvoltării independente 

a Algeriei
blicii 
pînă 
nute 
vește
Rămin 
Bella, multe de făcut în acest 
domeniu.
- ---- =©=

TUNIS 25, (Agerpres).
La 24 ațprilie Ben Bella, .vice

președintele guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria a 
acordat un interviu agenției 
Algerie Presse Service, privitor 
la situația din Algeria.

Ben Bella a declarat că a- 
cordurile de la Evian pot fi 
caracterizate ca pozitive pen
tru poporul algerian întrucît 
ele „consacră suveranitatea și 
independența națională a po
porului algerian pe baza inte
grității teritoriale a țării". 
„Sîntem hotărîți să aplicăm 
cu strictețe aceste 
să le respectăm", a

Vorbind despre 
completă a ordinei 
Algeria vicepreședintele gu
vernului provizoriu al Repu-

acorduri și 
adăugat el. 
restabilirea 
publice in

Procesul unor patriote în R. F. Germană
BERLIN 25 (Agerpres)
La 24 aprilie la Tribunalul de 

primă instanță din Luneburg (R. 
F. Germană) a început procesul 
înscenat unui grup de patriote 
vest-germane, care au fost activiste 
ale Organizației din Saxonia Infe
rioară a Uniunii Democrate a 
Femeilor din Germania. Pe banca 
acuzaților se află Emmy Meyer, 
Herta Durrbeck, Liselotte Dupre

și Erika Kruger. Organizatorii a~ 
cestui proces rușinos consideră ac
tivitatea acestor femei, desfășurată 
atunci cînd Uniunea nu era încă 
interzisă în R. F. Germană, drept 
o ..primejdie pentru stat“, o „par
ticipare la uniuni clandestine**. 
Intr-o declarație făcută pentru 
presă, patriotele au respins rechi
zitorul care cuprindea cîteva sute 
de pagini.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Republicii ar. 56 Tel. interurban 322 automat 269.

Algeria a subliniat 
în prezent au fost obți- 
unele succese în ce pri- 
lupta împotriva O.A.S. 

însă, a continuat Ben

că

Intensificarea acțiunilor 
patrioților indonezieni pentru 
eliberarea Irianului de Vest

DJAKARTA 25 (Agerpres).
Grupurile de patrioți și de

tașamentele de partizani care 
pînă acum acționau în ilega
litate împotriva ocupanților 
olandezi din Irianul de vest, 
au trecut în ultimul timp la 
lupta deschisă pentru elibe
rarea patriei lor. Cu sprijinul 
populației locale, ei organizea
ză numeroase atacuri împotri
va posturilor militare dînd o 
ripostă hotărîtă colonialiștilor 
olandezi.

Potrivit 
de presă, 
zilor care
de vest s-a intensificat 
In diferite porturi ale 
lui de vest se observă 
vitate neobișnuită a olandezi
lor care se evacuează în partea 
de est a insulei, sau chiar în 
Olandă.

relatărilor agențiilor 
in rîndurile olande- 
loculesc în Irianul 

panica. 
Irianu- 
o acti-

totală cu obligații clare și pre
cise din partea statelor în ceea 
ce privește înfăptuirea dezarmării 
generale și totale.

In al doilea rînd acest program 
nu a corespuns unuia din princi
piile fundamentale 
comun acord, și 
că toate măsurile 
zarmării generale 
să fie echilibrate 
în nici o etapă a înfăptuirii de
zarmării generale și totale nici un 
stat sau grup de state să nu poată 
obține avantaje militare și tuturor 
să le fie asigurată securitatea în 
egală măsură.

In sfîrșit, a continuat reprezen
tantul sovietic, o lipsă nu mai 
puțin gravă a programului ame
rican a fost că măsurile de con
trol propuse de el au fost într- 
un vădit dezacord cu măsurile de 
dezarmare. De fapt, în locul în
făptuirii dezarmării generale și 
totale sub un strict control inter
național, programul S.U.A. ur
mărea stabilirea controlului asu
pra înarmărilor.

In afară de aceasta, a spus jn 
continuare V. A. Zorin, chiar pri
mul contact cu documentul ame
rican sugerează ideea că treaba în 
general ar putea să nu avanseze 
mai departe de stadiul inițial. Do
cumentul S.U.A. cuprinde o serie 
de puncte al căror sens este ca 
oricărui membru permanent al 
Consiliului de control și al Con
siliului de Securitate să i se a- 
corde dreptul de a înceta în mod 
unipersonal procesul dezarmării sub 
pretextul 
nu s-au 
pentru a 
stadiului

In. încheiere reprezentantul so
vietic s-a referit la problema or
ganizării lucrărilor viitoare ale co
mitetului.

Discutarea proiectului de tratat 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală va continua. Următoa
rea ședință a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare va a- 
vea loc în dimineața zilei de 25 
aprilie.

stabilite de 
anume principiul 
în domeniul de
și totale trebuie 
în așa fel îneît

că, după părerea lui, 
creat condițiile necesare 
se trece la înfăptuirea 
următor al dezarmării.

—— i; ii

PROGRAM DE RADIO
27 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică, 10,08 
Orchestre de muzică populară 
romînească care au concertat 
peste hotare, 12,00 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur (reluare), 12,10 Mu
zică ușoară, 14,00 Muzică 
populară romînească și a mi
norităților naționale, 14,30 
„Călătorie muzicală" — pro
gram de muzică de estradă, 
16,15 Vorbește Moscova I 18,30 
In pas cu știința, 19,25 Muzi
că de operă, 20,40 Concert 
ghicitoare (23), 21,35 Muzică 
populară romînească. PRO
GRAMUL II. 12,15 Din muzica 
popoarelor, 13,22 Fragmente 
din opere inspirate din lupta 
popoarelor pentru libertate, 
15,00 Melodii populare romî- 
nești, 16,30 Muzică ușoară ro
mînească, 16,50 Curs de limba 
rusă, 18,05 Muzică populară 
romînească din Oltenia și Do- 
brogea, 19,30 Teatru la micro
fon : „Familia anticarului". 
Adaptare radiofonică după co
media lui Carlo Goldoni, 22,00 
Concert de muzică ușoară.

=©=

CINEMATOGRAF?
27 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Austerlitz; AL. SAHIA: 
Nu-i loc pentru animale săl
batice; PETRILA : Pisica îșl 
scoate ghiarele; ISCRONI: 
Prima lecție: ANINOASA : Cînd 
primăvara e fierbinte; VUL
CAN : Profesorul Mamlok; U- 
RICANIToată lumea rîde, 
cîntă și dansează.

Tiparul : „6 August * — Poligrafie
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