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frgan al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

nanzlm u him man
Cărbune peste pian
Minerii de la mina Vulcan au 

încheiat rodnic prima decadă a lu
nii martie. Sporind necontenit pro
ductivitatea muncii în abataje ei 
au extras în nouă zile lucrătoare 
circa 2100 de tone de cărbune pes
te sarcinile planificate. O contri
buție meritorie la înregistrarea a- 
cestui succes au adus-o colectivele 
de muncă din sectoarele III, I și 
IV care și-au depășit planul în 
perioada 1—16 martie cu 3 — 12 
și, respectiv, 20 la sută.

Pe graficele de întrecere brigă
zile conduse de Tucaciuc Mihai, 

Rusu Gheorghe, Drob Gheorghe și 
alții ocupă locuri de frunte.

Prin revalorificări — 
70 000 lei economii

La S.R.E. Vulcan, brigăzile șl 
echipele din secțiile bobinaj greu, 
bobinaj ușor și curent continuu 

' Sbțin în activitatea lor succese re
marcabile. Primind un ajutor pre
țios din partea tehnicienilor, mun- 
sitorii din această unitate a C.C.V.J. 
au executat zilele trecute, înainte 
de termen și de calitate,. rebobi- 
narea unui transformator de 240 
KVA, reparația capitală a unui 
controler pentru o locomotivă 
LAM-4 și reparația unui număr 
de 34 motoare electrice pentru 
transportoare și ventilatoare de 
mină.

La această frumoasă realizare, 
colectivul de muncă de la ,S.R.E. 
Vulcan, mai adaugă una deosebit 
de importantă: revalorificarea u- 
nei cantități de l?0 kg. sîrmă de 
cupru a cărei valoare sporește e- 
conomiile cu 70 000 lei.

/тЧ’ЯппНе brigăzile fruntașe în 
«muncă se află ' cele condu
se ■ de Băncilă Stelian, Ber- 
Ciu loan, Matei Bela, Mihai Gheor- 

■£tie. De asemenea, s-au evidențiat 
prin calitatea lucrărilor ce le exe
cută, tovarășii Iliescu Iulian, Stoic 
Nicolae, Coșuță Cecilia, Iacob 
Alis, Tenciu Georgeta, Matei loan 
și' Mocanu Maria.

Rezultate promițătoare
Lunile grele de iarnă au frinat 

mult activitatea pe șantierul de 
construcții din Vulcan. Hotărîți să 
recupereze grabnic rămînerea în 
urmă, brigăzile de zidari, dulgheri, 
betoniști și instalatori care lucrea
ză pe șantier s-au angajat într-o 
consfătuire de producție ținută Ia 
sfîrșitul lunii trecute să-și sporeas
că realizările.

Deși nu a trecut decît o jumă
tate de lună din martie, rezultatele 
întrecerii se și văd. Zidarii au în
scris depășiri de normă cuprinse 
între 10—15 la sută, betoniștii 8 
la sută iar dulgherii de 25 la sută.

Pînă în prezent în fruntea în
trecerii se află brigăzile conduse 
de Teodorescu Constantin, Banu 
Ștefan, Căprescu Nicolae, Dușan 
Arbazanovici și Șumlanski Vasile.

A. NICHIFOREL

Sesiunile de constituire a sfaturilor populare 
din orașele raionale și comunele Văii Jiului

Zilele trecute a avut loc 
în toate orașele raionale și 
comunele Văii Jiului sesiu
nile de constituire a sfatu
rilor populare orășenești și 
comunale. După validarea 
mandatelor deputățiilor aleși 
la 3 martie a. c„ sesiunile 
au constituit comisiile per
manente și au ales comite
tele executive ale sfaturilor 
populare. Apoi președinții 
sfaturilor populare au pre
zentat în fața deputaților 
informări asupra gospodări
rii localităților pe marginea 
cărora s-au purtat discuții.

La Lupeni, ca președinte

4 pag. 20 bani

Tovarășa Dinu Maria lucrează ca mecanic principal în cadrul 
laboratorului chimic al termocentralei Paroșeni. Ea se achită cu cinste 
de îndatoririle de serviciu, fapt care i-a adus stima întregii secții.

IN CLIȘEU s Tovarășa Dinu Maria efectuînd o lucrare de la
borator.

-------- o---------

Pe dealul Lazu: constructori și mineri

••**•«♦*•*•••••**♦•**••

Însemnări de reporter
••««*««**««**«««•»•«*«•

Un deal ca toate altele. De fapt, 
șoseaua' asfaltată .ce leagă Iscro- 

niul de Aninoasa șerpuiește prin
tre numeroase asemenea dealuri. 
Aidoma semenilor lui, dealul Lazu 
îți oferă o priveliște obișnuită. 
Dacă pînă nu de mult, el se deo
sebea de celelal
te dealuri prin 
simpla denumire 
ce i-o dăduseră 
sătenii, astăzi, 

mergînd spre Ani
noasa încă de departe privirea 
ți-e atrasă de construcțiile ce se 
ridică aici, Se construiește in
tens. Astăzi pînă și copiii din co
mună știu că pe acel loc se con
struiește un nou puț de extracție, 
prin care vor ieși la ziuă mii de 
tone de cărbune.

...Era prin iunie anul trecut, 
cînd din poalele dealului începu
seră să muște primele tîrnăcoape. 
Se construia drumul spre noul p- 
biectîv menit să sporească pro
ducția de cărbune. O dată cu ter
minarea drumuțui, pe Laz își fă
cuseră apariția mașini, utilaje, 
materiale de construcții. Curînd, 
au început să apară fundații de 
beton, schele de metal, ziduri de 
cărămidă. Dealul a fost răscolit de 
la un capăt la altul. Nici zilele 
geroase din această iarnă nu au

al sfatului popular a fost 
ales tovarășul Brașoveanu 
Victor, iar ca vicepreședinți 
tovarășii Demian loan și 
Daradics Frederic; la Vul
can au fost aleși: ca pre
ședinte al sfatului popular 
tov. Beteringhe Vasile, iar 
ca vicepreședinți tov. Cior
nei loan și Galeriu Victor; 
la sfatul popular Petrila a 
fost ales ca președinte to
varășul Feher Iosif, iar to
varășii Rdsza Rudolf și Popa 
Gheorghe ca vicepreședinți; 
președinte al sfatului popu
lar Aninoasa a fost ales 
tovarășul Anca Dumitru, iar

tovarășii Jurca Zeno și 
Simd Iosif, vicepreședinți, la 
Uricani ca președinte al sfa
tului popular a fost ales to
varășul Mogoș loan, iar ca 
vicepreședinți tovarășii Co- 
checi Vasile și lonascu Pe
tru. Ca președinți ai sfatu
rilor populare din comunele 

Bănița, Iscroni și Cîmpu lui
Neag au fost aleși tovarășii 
Vladislav Ioan, Matei Ilie și, 
respectiv, Popovici Florean.

In cadrul sesiunilor s-au 
făcut propuneri privind îm
bunătățirea gospodăririi tre
burilor obștești și ,a activi
tății deputaților în rîndurile 
maselor de cetățeni.

Marți
19 martie

1963

constituit o piedică în munca con
structorilor sectorului I.G.M.M. 
conduși de comunistul Gheorghe 
Dumitru.

Graficul trebuia respectat, lucră
rile trebuiau executate în terme
nul stabilit. Steagul, de sector 

fruntaș -'în între
cerea socialistă, ce 
însoțește acest co
lectiv al secto
rului I.G.M.M. de 
mai bine de trei 

ani, trebuie păstrat și pe mai de
parte. Astfel gîndind, fiecare din 
cei aproape 100 de constructori a 
muncit cu însuflețire chiar și în 
zilele cu ger și zăpadă pentru a-și 
respecta cuvîntul 
dat. Demnă de 
laudă este munca 
desfășurată de 

săpătorii din echi
pa condusă de 
Șoldea Constantin, 
a betoniștilor 

conduși de Bîrna- 
ru Ioan, a zidari
lor Dinică Gheor

ghe, Gergely

V. OROS
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tehnico-organizatorice
în atenția organizației de partid

Minerii din sectorul П al minei 
Petrila și-au fixat pe acest an o- 
bi active însemnate in întrecere: 
depășirea sarcinilor de plan cu 
2 700 tone de cărbune, realizarea 
unei productivități de 1,795 tpne 
de cărbune pe post și , îmbunată - 
țirea continuă a calității producției 
Odată cu stabilirea acestor obiec
tive, la sectorul II a fost elaborat 
și un plan de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, menit să asigure crea
rea condițiilor necesare lp vederea 
realizării angajamentelor stabilite.

In perioada ce a' trecut 1 de la 
începutul anului, colectivul secto
rului a înregistrat importante suc
cese oepășindu-și planul de pro
ducție cu peste 1 000 tone de căr
bune pe primele două luni ale ra- 
nului. Acest succes reflectă munca 
plină de elan a' brigăzilor de mi
neri din sector.

Organizația de bază din' sector 
în frunte cu biroul ei, a avut o 
orientare bună fixîndu-și drept una 
din obiectivele muncii ■ politice ce 
o desfășoară în rîndul minerilor — 
sprijinirea traducerii în viață a 
prevederilor planului de măsuri 
tehnico-Organizațorice. Această pre
ocupare își arată de pe acum roa
dele.

Una din prevederile planului dî 
măsuri tehnico-organizatorice, menit 
să asigure realizarea sarcinilor în 
privința creșterii producției ' se re
feră la sporirea vitezei de avansa
re în abatajele sectorului, atinge
rea de cel puțin 50 m.l. avansare 
în abatajele frontale și de 75 m.l. 
în abatajele cameră. In scopul atin
gerii acestor avansări planul pre
vede măsuri pentru trecerea în a- 
batajele cu figuri la pușcarea fron
tului în porțiunile, "ide cărbunele 
e tare, întărirea brigăzilor rămase 
în urmă cu cadre calificate, . între
ținerea în bune condițiuni a căildr 
de acces spre abataje, aprovizio
narea corespunzătoare , ,a locurilor 
de muncă. ' Prin măsurile 1 pe carie 
le-a elaborat prinir-o muncă* , poli
tică susținută, organizația de partid 
a sprijinit șfectiv . realizarea aces
tor obiective.

Brigada din abatajul cp. figuri 
din stratul 7, condusă de tov. Bu- 
dțirpiu loan a întîmpjnat greutăți 
în tăierea frontului din. cauza tă
riei cărbunelui pe o anumită por
țiune. Conducerea sectorului a luat 
hotărîrea ca pe treptele Г și II să 
se treacă la pușcarea cărbunelui. 
Unii n-au văzut .cu ochi buni a- 
ceastă măsură. ,Au intervenit a- 
tunci agitatorii, comuniștii Jițeanu 
Dumitru, Lupu Vasil? și alții.. Ei au 
explicat minerilor că fără pușcarea 
cărbunelui pe cele două trepte, 
acestea vor rămîne în urma, Vor 
frîna avansarea întregului front 
al abatajului - Minerii au căzut 
de acord. Iar rezultatul este

Muncitorii mai în vîrstfi, din cadrul atelierului meca nic al întreprinderii Viseoza 
Lupeni, împărtășesc) deseori experiența lor tinerilor mese riași.

IN CLIȘEU: Muncitorii Ciulavu Grigore și Străinu Ioan de la Viseoza Lupeni 
explicînd tinerilor Arșan Sebastian și Simion Alexandru cum trebuie să execute la 
strung o piesă mai complicată.

semnificativ: brigada a reali
zat o avansare de 53 mJ.. înaintare 
pe luna trecută și a obținut un ran
dament cu 500 kg. < tbune pe post 
mai mare de cit cel prevăzut. Bi
roul organizației de bază a -spriji
nit conducerea sector nit . și; în ’ re- 
mediîrea unui neajuns care a pro
vocat multe , greutăți în activita
tea sectorului, intrarea galeriilor de 
transport în presiune pe kilometri 
întregi. Pentru a readuce cit mai 
operativ profilul galeriilor la cei 
normal biroul a solicitat mai mul
te : brigăzi de pregătiri, intre 1 cpre 
cele conduse da tov. Bercea Cons
tantin, Hornung Ioan, Hăidu' Iuliu 
să treacă ' la ‘ reărmarea lucrărilor 
miniere/ In urma acestei ’ măsuri 
s-au rearmăt kilometri întregi de 
galerie, ceea ce a contribuit la 
îmbunătățirea transportului și a 
aerajului din sector.
1 Rezultatul muncii politice desfă

șurate de organizația de partid ■ în 
sprijinul realizării măsurilor me
nite să asigure sporirea vitezelor 
de avansare este însemnat. Pe luna 
ce a trecut, de pildă, abatajele cu' 
figuri au atins o viteză de avansa
re de 53 m.l. iar cele de camere de 
peste 80 m.l., randamentele reali
zate în abatajele sectorului se ri
dică la 3,573 tone de cărbune pe 
post, față de 3,415 tone pe post 
planificat.

Importante succese au fost obți
nute în sector și în privința îm
bunătățirii calității producției și re
ducerea consumului de material 
lemnos. Și la baza acestor realizări 
stă, de asemenea, munca politică 
pentru înfăptuirea măsurilor prevă
zute pe care o desfășoară agitato
rii comuniști din sector, între care 
tov. Buliga loan, Konicska Adam, 
Stanici Miloș, Szâbo Martin, Cris- 
tea Nicolae, Gali Anton, Badea 
Cfistea, Mangan Aurel. Astfel,. agi
tatorii militează pentru mobiliza
rea ‘minerilor la alegerea șistului 
din cărbune, pușcarăa ‘ selectivă, a 
stratelor cu intercalate efe .sterii, 
extinderea’ armării mixte 1 W.'gm|i- 
tgjele cameră și la pregătiri, re- 
fglosirea «rmăturilpr etc. De altfel 
în toate abatajele camffră; s-a ex
tins armarea mixtă cu stîlpî dș 
fier C.S.T. și lemn. Astfel, consu
mul de lemn pa sector S-a redus 
cu aproape 15 la sută. Realizările 
colectivului sectorului reflectă pre
ocuparea pe care o are' biroul or
ganizației de bază ' față de reali

zarea prevederilor planului‘ de mă
suri’ tehnico-organizatorice. Felul 
cum sînț îndeplinit? prevederile din 
acest 1 plan este analizat periodic 
în ședințele de birou și în adună
rile generale ale organizației de 
tfază, cu care prilej se stabilesc 
măsuri concrete în sprijinul înfăp
tuirii lor.

1 I. DUBLE
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FOT BAL 
МййнЯ — Știința Timișoara 0-0

Primul meci al returului cam
pionatului categoriei A la fotbal 
a opus duminică la Lupeni for
mațiile Minerul și Știința Timi
șoara. La sflrșitul celor 90 de mi
nțite de joc, tabela de marcaj in
dica scorul de 0—0, lucru ce în 
parte a nedreptățit echipa Mi
nerul care a avut mai mult timp 
inițiativa, fiind de mai multe ori 
pe punctul de a înscrie, dar... a 
ratat. In general meciul nu s-a 
ridicat la nivelul pretențiilor ca
tegoriei A din cauza că s-au co
mis multe greșeli tehnice.

Chiar din primele minute de 
joc, inițiativa aparține jucătorilor 
de la Minerul, care construiesc 
cîteva atacuri periculoase nefruc
tificate insă fie din cauză că îna
intașii s-au pripit și au ratat, fie 
datorită intervențiilor salutare de 
ultim moment ale apărătorilor ti
mișoreni care au muncit mult. Ju
cătorii de la Știința, buni condu
cători ai balonului, și-au desfă
șurat jocul în prima repriză '"mai 
mult la mijlocul terenului unde 
au avut o ușoară superioritate.

începutul reprizei a doua apar
ține din nou jucătorilor de la Mi
nerul care fac incursiuni destul de 
periculoase spre poarta Științei și 
sînt de cîteva ori pe punctul de 
a înscrie, dar ratează. Ultimele 15 
minute de joc aparțin jucătorilor 
de la Știința care termină meciul 
în plin atac, nelipsind mult să 
Înscrie.

Dacă totuși scorul a rămas alb 
pînă la sfîrșitul partidei aceasta

., ... ... - .

„Cupa Eliberării"
In cadrul primei etape a Cu

pei Eliberării la fotbal, s-au dis
putat două întîlniri. La Uricani, 
echipa minerilor din localitate a 
dispus de formația Viscoza Lu
peni cu scorul de 2—1. Jucînd la' 
Vulcan, Minerul Aninoasa a în
trecut destul de greu formația 
studenților din Petroșani cu sco
rul de 2—1 după ce la pauză sco
rul era egal: 1—1.

In etapa preliminară, mai ur
mează să participe echipele: E- 
nergia Paroșeni, C.F.R. Petroșani, 
Unirea Bănită, preparația Petrila, 
Jiul Я Petrila, Parîngul Lonea și 
Minerul Vulcan. Jocurile urmea- 
să să aibă loc in cursul acestei 
sAptămîni. —0— 
Campionatul de popiee 

a luat sfîrșit
Gu etapa disputată în ziua de 

1? martie, a luat sfîrșit etapa o* 
rișenească a oampionatului repu
blican de popice rezervată echipe
lor feminine.

La Lupeni, partida dintre cele 
două echipe locale Minerul și Vis
cose a fost așteptată cu mult in
teres. Forma bună manifestată de 
toate jucătoarele de la Viscoza 
Lupeni a luat orice speranță echi
pei Minerul. Rezultat final: 2077 
p. d. la 1963 p. d. pentru Viscoza. 
S-au evidențiat în mod deosebit 
jucătoarele Petrovici Cornelia, 
Moldovan Constanța care au con
tribuit în cea mai mare măsură la 
obținerea victoriei, precum și ti
nerele jucătoare Biro Eugenia și 
Gall Maria de la Învingătoare, iar 
de la învinse Nemeș Maria și Loy 
Susana.

La Lonea tînăra formație din 
localitate a cedat In fața jucătoa
relor de la UtUajul U.R.U.M, Pe
troșani la o diferență de 136 po
pice doborlte. Scor final: 1705 la 
1569 in favoarea Utilajului.

Clasamentul campionatului femi
nin pe anul 1962—1963 se pre
zintă astfel: 1. Viscoza Lupeni cu 
6 victorii; 2. Minerul Lupeni cu 

4 victorii; 3. Utilajul Petroșani cu 2 
victorii; 4. Parîngul Lonea. fără 
nici o vietorie.

se datorește în primul rînd îna
intașilor care s-au descurcat greu 
pe terenul noroios. In schimb apă
rările au fost punctul forte ale 
ambelor echipe, excelînd Costin 

și Petescu.
Iată acum pe scurt cîteva faze 

din joc: N-au trecut de cit două 
minute de la începerea jocului și 
la un atac mingea ajunge la Com- 
ș.a care într-o poziție bună de șut, 
trage slab și portarul timișorean, 
Curcan, prinde. In minutul 8 un 
nou atac al minerilor. Cotroază pe 
partea dreaptă primește mingea, 
face cîțiva pași, se demarchează 
și șutează puternic dar... în bară 
de unde portarul salvează în cor
ner.

Urmează apoi clipe de emoții 
la poarta apărată de Mihalache. 
Cîteva combinații și mingea ajun
ge la Manolache, scăpat pentru 
un moment de sub observația lui 
Costin, acesta îl deschide pe Igna 
care șutează fulgerător. In traiec
toria mingii intervine însă Dan și 
o scoate în ultima instanță în 
corner.

Pînă la sfîrșitul reprizei Mine
rul mai are două ocazii favorabile 
de a înscrie, în minutele 36 șî 42, 
dar, în primul caz Cotroază, sin
gur cu portarul, ridică peste bară, 
iar în al doilea caz Ion C. Ion 
ezită să intervină la o minge ex
pediată de Cotroază, în fetii por
ții. Ion C. Ion nu trebui* decît 
să „împingă" mingea ca ea să se 
odihnească în plasă.

La reluare, Minerul preia ini
țiativa și atacă. In minutul 62 în
vălmășeală în fața porții timișo
rene. Golul plutea în aer. Șuturi 
unul după altul, dar în adversar 
ca apoi să se clarifice prin inter
venția lui Tănase care trimite 
mingea în centrul terenului. Mi
nutul 78 aduce din nou emoții la 
poarta Minerului. Lereter scăpat 
singur șutează din apropiere pe 
lingă poartă. De acum inițiativa 
trece de partea Științei care con
struiește atae după atac dar a- 
părătorii și în special Costin in
tervin la timp astfel că partida 
se termină cu un scor alb 0—0.

Bun arbitrajul prestat de Mir- 
eea Cruțescu — București.

Formațiile: MINERUL: Miha- 
laehe — Staudt, Dan II, Izghirea- 
nu, Costin, Sima — Cotroază, Com- 
șa, SzOke (Băluțlu rep. a П-a), Ion 
C. Ion, Drăgol. ȘTIINȚA: Curcan 
(Urzlceanu) — Georgescu, Turcan, 
Răcelescu — Petescu, Tănase — 
Igna, Lazăr, Manolache, Lereter, 
Botescu.

C. COTOȘPAN

ё Gu flecare zi ce 
ё trece, soare le-i tot
♦ mai harnic. Dumi-
♦ nică și-a înălțat
: discul de aur, de după creștete
♦ încărunțite ale Parlngului. exact 
ё la ora 6 și 26 de minute. Razele 
І lui strălucitoare au poleit imensele 
i căciuli de zăpadă de pe crestele 
f munților într-o culoare roză. Și to- 
? tuși mulți iubitori de natura șl 
j sport s-au dovedit mai harnici ca 
І ei. Gițiva dintre tinerii sosiți de 
i cu seară ia cabanele ce impînzesc 
f munții noștri, au Intimpinat zorile 
T cu echlurile pe plrtie. Pe alții i-a 
T prins răsăritul drumețlnd spre 
I Înălțimi. Gerul și aerul curat îm- 
| bujorau obrajii. Soarele s-a apu-

Î cat și el de pus Hori in obrăjori, dar 
uneie mal stabile din bronzul ul-

? traviolettlor. Să știi cine și-a pe- 
j trecut ziua de odihna la munte 
ё nu-l musai să-1 vezi coborlnd cu 
ё schiurile la spinare. Intr-o singură 
J Zi, soarele, ajutat de bună seama 
♦ și de zăpadă, ia bronzat de-a bi- 
t nelea pe cei ce au fost la munte. 
ё Vn grup de copii zburdalnici au 
ț plecat in căutarea gingașilor ghio- 
»

Un strălucit succes 
al hocheiștilor sovietici

Duminică au luat sfîrșit pasio
nantele întreceri pentru cucerirea 
titlului de campioană mondială și 
europeană la hochei. înaintea ul
timelor întîlniri, cei mai mari sorți 
de izbîndă îi avea echipa țării 
gazdă, singura neînvinsă. In caz 
de egalitate cu redutabila forma
ție a R. S. Cehoslovace, indife
rent de rezultatul dintre Uniunea 
Sovietică și Canada, eahipa Sue
diei devenea campioană mondială 
și europeană. Deși beneficia de a- 
vantajul terenului și al galeriei, 
echipa suedeză a trebuit să închi
ne steagul. După o aprigă dispută, 
sfîrșitul întîlnirii a consemnat vic
toria cu 3—2 a echipei R. S. Ceho
slovace. Totuși, spectatorii sperau 
într-o victorie a canadienilor a- 
supra Uniunii Sovietice. De cum a 
început însă întîlnirea s-a spul
berat și această speranță. Făclnd 
o adevărată demonstrație, echipa 
Uniunii Sovietice a învins cu 4—2 
și odată cu această victorie a ob
ținut titlurile de campioană mon
dială și europeană.

☆

Jucînd în grupa B, reprezenta
tiva țării noastre s-a comportat 
bine, clasîndu-se pe locul III, la 
egalitate de puncte cu a П-a cla
sată, echipa Elveției.

-=©=-----

LUPTE LIBERE

Faza regionala 
a campionatului R.PX

In sala de sport din Petrila, 
duminică 17 martie s-a desfășurat 
etapa regională a campionatului 
republican individual de lupte li
bere seniori.

Dintre sportivii Văii Jiului, res
pectiv ai asociației Jiul Petrila, 
(antrenor G. Grăjdan) care s-au 
comportat bine menționăm pe Be- 
reș Ștefan categoria 87 kg., Bu- 
cureșteanu loan categoria 97 kg. 
și Gălățeanu Mihai categoria 
grea care au reușit să obțină vic
torii devenind campioni regionali 
pe 1963.

Foarte bine s-a comportat și 
luptătorul petrllean Bercea Alex. 
«alegoria 52 kg. care însă dato
rită unei greșeli de arbitraj s-a 
clasat pe locul II.

Regretabil este faptul că orga
nizatorii nu au asigurat asistentă 
medicală care s-a făcut simțită în 
timpul desfășurării întrecerilor.

S. BALOI
■ corespondent

Semne de primăvara
cei. Prea mulți n-au găsit, dar ae
rul curat, bucuria de a oferi pă
rinților primele semne ale primă
verii, ie-a înflorit trandafiri a- 
prinși in obrăjori.

— Tu Unde mergi Stela ■- iși

о**********************

Instantanee

întrebă colega o iată sprințară 
dintr-a iX-a.

— La volei și handbal. Ști doar 
că azi tetele noastre se întrec cu 
cele din...

— Atunci hai să ne grăbim.
Nu peste multă vreme, glasul 

celor două prietene s-a alăturat 
galeriei reprezentativei clasei << 
fX-a.

Soarele abia a parcurs jumătate 
din bolta azurie, clnd spre sta
dionul din Lupeni se îndreptau

• . »>.«. - I- —

După orele de clasă, tovarășul ing. Băltărețu Râul, profesor la Gr unul 
școlar minier Petroșani și-a rezervat cîteva minute pentru a exptfa 
unor elevi dl» anul III exploatări felul in care trebuie asigurat a»- 
rajul Intr-un abataj.

Pt iMI too: [окіікіиі ;i шінгі
(Urmare din pag. l-a)

Constantin și Șarcani Ludovic, a 
dulgherilor din echipa condusă de 
muncitorul Ciucă Constantin, a e- 
chipei de lăcătuși condusă de co
munistul Szekely Iosif, precum și 
munca electricienilor din echipa 
condusă de Paraschiv Alexandru.

De la primele săpături au trecut 
aproape 10 luni. In acest timp 

constructorii au ridicat pe dealul 
Lazu un turn de extracție, casa 
eompresoarelor, stația T.D. provi
zorie, linia electrică de 15' kV ma
gazii de materiale și diferite clădiri 
auxiliare. Concomitent cu lucrările 
de construcție a bazinului de apă, 
a turnului ide răcire pentru com- 
presoare, a atelierelor și a altor 
clădiri, echipele de constructori fac 
ultimele verificări pentru a preda 
în zilele acestea mașina de ex
tracție și compresorul de 45 
m.c./minut.

Cei cîțiva mineri diu brigada 
condusă de tovarășul Truczcoi Lau- 
rențiu se deosebesc de constructori 
doar prin căștile de miner și lăm
pile de mină ce le poartă cu ei. 
Au venit pe dealul Lazu cu puțin în 
urma constructorilor. In timp ce 
constructorii ridicau schele spre 

înălțimi, ei au început să sape 
drumul spre adîncuri. La suprafață 
se desfășoară lupta pentru fiecare

grupuri, grupuri J 
de iubitori ai iot- t 
balului. Echipa ia- « 
vorită întîlnea pe *

Știința Timișoara in primul meci t 
din returul campionatului cate- - 
goriei A. întrecerea a fost dîrză, ? 
specitică de campionat. Cu toată i 
galeria, echipă minerilor n-a reușit i 
decît un meci egal. Nu s-au prea * 
bucurat suporterii, dar aerul cu- * 
rat, întîlnirea, i-a înviorat.

Deși echipa lor susținea doar J 
un meci amical în compania Jiu- j 
lui. mulți spectatori și-au îndiep- i 
tat pașii și spre stadionul din Vul- * 
can. Suporterii echipei gazdă au t 
avut o dublă satisfacție. Echipa lor J 
a jucat irumos și a învins cu 2—0 j 
o formație de categoria B. Multe i 
Întreceri sportive în aer liber au * 
avut ioc duminică în Valea Jiului, * 
e greu să ie ți socoteala. Mai * 
greu e de ailat numărul celor t 
plecați în excursii. Un lucru este î 
cert, Excursiile, întrecerile spor- « 
tive, deșteptarea la viață a Intre- r 
gii naturi, toate sînt semne de * 
primăvară. •

D CRIȘAN j
« 

metru înălțat în plus, în subteran 
lupta pentru fiecare metru săpat. 
Minerii au săpat și betonat gulerul 
puluiul, în prezent lucrînd la o 
adincime de 15 metri. In prima de
cadă a lunii martie, minerii din 
brigada lui Truczcoi șl-au i ndepli- 
nit planul la lucrările de betonare 
în proporție de 126z7 la sută. Mun
ca lor va i) și mai spornică, o dată 
cu intrarea în funcție a mașinii- de 
extracție și a compresorului de 
aer. De altfel, bătălia pentru des
chiderea drumului spre orizonul Xi 
abia acum începe...

...Un d?al ca toate altele. Da^ă, 
în trecut era deosebit de celelalte 
prin denumirea ce o avea, astăzi, 
el se deosebește prin construcțiile 
ce se ridică aici. Și nu va trece 
mult timp pînă cînd prin acest puț 
vor ieși „la ziuă" primele tone 
de cărbune.

Printre tinerii fruntași 
ai secției

Preocupați îndeaproape de ridi
carea continuă a calificării lor 
profesionale și manifestînd o deo
sebită dragoste față de meseria de 
bobinator, tot mai mulți tineri de 
la S.R.E. Vulcan se afirmă în în
trecerea pentru îndeplinirea și de
pășirea planului, precum și în e- 
xecutarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate.

Utemistul Țîrlea Petru, bunăoa
ră, a avut ca sarcină de producție 
pentru luna februarie rebobinarea 
unui rotor de motor de 200 C.P. 
El a executat lucrarea cu 4 zile 
înainte de termen, timp în care 
a mai confecționat 40 bobine de 
16 kW. După ce în luna februa
rie și-a îndeplinit planul în pro
cent de 135 la sută, pentru a- 
ceastă lună, tinărul Capriș Ale
xandru a primit ca sarcină rebo
binarea unui transformator de 
5500/380 V. Conform termenului 
stabilit, lucrarea trebuia termina
tă în prima decadă a lunii apri
lie. Angajamentul tînărului Capriș 
de a termina lucrarea încă în a- 
ceastă lună devine realizabil, pînă 
în prezent avînd executat mai 
bine de 60 la sută din volumul 
lucrării.

In rîndul tinerilor fruntași ai 
secției se numără și bobinatorii 
Nica Silvia, Bodescu Petre, Matei 
Bela, Caraman Ștefan și alții ca- 
re-și depășesc cu regularitate sar* 
cinile de producție în medie cu 
20—30 la sută.



ÎN CERCURILE DE ECONOMIE CONCRETA
*

Pentru un studiu concret, aprofundat al problemelor economice 
în lumina învățăturii marxist-leniniste și a politicii economice a partidului

Un lucru esențial: bibliografie 
pentru fieeare temă din program

f
»

asu- 
eco- 

că 
luau 
pro-

In analizele de pînă acum 
pra activității cercurilor de 
nomie concretă s-a constatat 

nu în puține cazuri ședințele 
aspectul unor consfătuiri de
ducție, din cauză că discuțiile se 
rezumau aproape exclusiv la ana
lizarea anumitor probleme ale pro
cesului de producție. Aspectele 
concrete ale problemelor econo
mice nu erau studiate prin priz
ată teoriei economice a socialis
mului, a hotărîrilor și sarcinilor 
elaborate de partid. Această defi
ciență îșl avea izvorul în aceea că 
propagandiștii cercurilor de eco

nomie concretă, organizațiile de 
partid respective, neglijau stabili
rea unei bibliografii pentru fieca
re temă cuprinsă în programul de 
Invățămînt care să fie studiată 
obligatoriu, pe bază de conspect, 
de către toți cursanții.

La indicația organelor superi
oare de partid, cabinetul de partid, 

ț, comitetele de partid 
<rde întreprinderi au 
1 pentru fiecare temă 

programul cercurilor
«oncretă să se stabilească 
rial bibliografie din operele 
cilor marxlsm-leninismuluî, 
documentele celui de-al 
Congres al P.M.R., ’din revistele
„Lupta de clasă", „Probleme eco
nomice ale socialismului", precum 
și din presă.

Unul din cele patru referate cu 
caracter de schimb de experiență 
expuse în cadrul consfătuirii, a- 
nume referatul prezentat de tov. 
ing. Popescu Dumitru, propagan
dist al unui cerc

Concretă de la 
s-a ocupat, în cea 
de această latură 
tivității cercurilor
eoncretă. Din exemplele înfățișate 
în referat, a reținut atenția grija 

jCU care a fost aleasă bibliogra
fia la tema privind importanța 
ridicării productivității muncii în 
industria socialistă și căile creș
terii ei la mina Aninoasa. împre
ună cu tovarăși competenți din 
comitetul de partid al minei, pro
pagandistul cercului a ales pentru 
etudiul teoretic al acestei proble
me pagini din operele clasicilor 

marxism-leninismului care reflectă

orășenești și 
insistat ca 
inclusă în 

de economie 
mate- 
clasl- 

din 
Ill-lea

de economie 
mina Aninoasa. 
mai mare parte, 
esențială a ac-

de economie

este o legitate a 
o condiție hotărî- 
victoria 
Pentru a-i 

să
care

noii orîn-
i ajuta pe 

înțeleagă: 
partldulț 
marxist-'’ 

creșterea j 
fost cu- ■
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Participi nd la discuții In cadrul j 

consfătuirii, mai multi 
diști s-au referit la 
bibliografic necesar 
cercurilor de economie

In această direcție

faptul că realizarea unei produc
tivități înalte 
socialismului, 
toare pentru 
duiri sociale.
membrii cercului 
modul creator în 
nostru aplică învățătura 
leninistă eu privire la 
productivității muncii, a
prins în bibliografie capitolul „In-f 
traducerea tehnicii noi, creșterea < 
productivității muncii și reducerea, 
prețului de cost" din raportul pre
zentat Ia cel de-al IU-lea Congres 
al P.M.R. de tovarășul Gheorghe, 
Gheorghiu-Dej. Bibliografia a fost* 
completată cu materiale referitoa-l 
re la importanța șt căile de ridi-, 
care a productivității muncii din| 
manualul „Probleme 
industrială" elaborat 
celor ce studiază în cercurile de 
economie concretă, precum și din 
presa de partid.

Această bibliografie a servit și- 
la întocmirea expunerii prezentate j 
In fața cercului. Bineînțeles, ex-, 
punerea a înfățișat detailat sar
cinile și căile creșterii producti
vității muncii în industria carbo
niferă, obiectivele concrete în a- 
cest domeniu ale colectivului ши
пе! Aninoasa, modul cum 
muncit pentru traducerea 
viață.

Discuțiile privitoare la 
temă n-au fost purtate 
după expunerea referatului, ci în 
ședința următoare a cercului. A- 
cest lucru a fost neeesar pentru 
ca membrii cercului să aibă timp, 
pentru studierea materialului bi
bliografic pe bază de conspect, 
pentru a analiza, Ia locurile lor 
de 
re 
ca 
cu 

la 
vului, la sporirea rodului muncii 
minerilor.

Recomandarea de material bi
bliografic pentru fiecare temă, 
controlul felului cum acest mate
rial este studiat de către cursanți, 
a contribuit la ridicarea nivelului 
activității cercului, Ia lărgirea o- 
rizontului cursanților și, în ultimă 
instanță, Ia creșterea aportului lor 
la rezolva sa sarcinilor economi
ce care stau în fața minei.

de economie* 
în ajutorul

trebuie 
lor în

această 
imediat

muncă, posibilitățile de spori- 
a productivității muncii, astfel 
în cadrul discuțiilor să vină 
propuneri care să contribuie 

îmbunătățirea muncii colecti-
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Cercurile de 
tă ocupă un 
sistemul învățămîntului de partid. 
In cadrul acestor cercuri, cadrele 
de bază din mine și întreprin
deri — ingineri, tehnicieni, mun
citori cu o înaltă calificare și 
nivel politic ridicat — studiază 
problemele economice concrete 
ale unităților respective în lu
mina învățăturii marxist-leninls- 
te, a politicii economice a parti
dului. îmbinarea strinsă a teo
riei cu studiul problemelor e- 
conomice concrete constituie un 
aport important Ia îmbunătăți
rea activității economice a în
treprinderilor, aport reflectat de * 
concluziile practice și propune
rile izvorîte din dezbaterile în 
cadrul cercurilor

Consfătuirea organizată recent 
cu propagandiștii cercurilor de 
economie 
de partid 
participat,
tari ai comitetelor de partid 
de întreprinderi, secretari al or
ganizațiilor de bază, a avut drept 
scop să contribuie la îmbunătă
țirea activității acestor cercuri.

economie concre- 
loc important in
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concretă de Cabinetul 
Petroșani, la care au 
de asemenea, secre-
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Eficacitatea - criteriu de apreciere 
a activității

în fața consfătuirii orga- 
de cabinetul de partid, to- 

Colibaba Eugen, inginer 
mina Uricani.

bo- 
mod 
care 
poa- 
prin

Despre eficacitatea cercului de 
economie concretă pe care-1 con
duce a fost solicitat să expună un 
referat 
nizate 
varășul 
șef la

Referatul prezentat a fost 
gat în exemple, dovedind în 
convingător contribuția pe 
cercul de economie concretă 
te să o aducă prin propuneri,
studii efectuate de către cursanți, 
la rezolvarea unor probleme im
portante.

Semnificative în această privin
ță sînt propunerile făcute de 
membrii cercului în urma dezba
terii problemelor legate de redu
cerea prețului de cost al 
nelui, intensificării luptei 
economii.

Tehnicianul Matei Vasile
cest cerc, spre exemplu, a venit 
eu propunerea ca la orizontul 840 
al minei Uricani să se renunțe 
la transportul 
care necesită 
punînd un alt 
cu locomotive, 
prin această 
conomisesc 12
zi, posturi care pot fi plasate 
locuri productive, Propunerea

CăfbU- 
pentru

clin â-

cu funia fără fine, 
multe posturi, pro- 
traseu de transport 
El a demonstrat 
raționalizare se 
posturi de regi*

că 
e- 
pe 
la 

fă-

Programul cercului — axat 
pe cele mai actuale probleme ale producției

Pentru a asigura activității cer
cului o eficacitate sporită, este ne
cesar ca temele cuprinse în pro
gram să fie axate pe cele mai im
portante probleme ale producției. 
Elaborarea programului cercului de 
economie concretă de o însemnă
tate deosebită pentru orientarea ac
tivității cercului spre cele mai im
portante și actuale probleme.

Cercul de economie concretă 
condus de propagandistul Cristian 
Victor de la mina Petrila a făcut 
progrese în această privință. Des- 
fășurîndu-și activitatea în cadrul 
sectorului de investiții, unde trăi
nicia lucrărilor este o cerință de 
cea mai mare însemnătate, cercul 
și-a inclus ca primă temă îmbu
nătățirea calității lucrărilor de în-

iar 
fie 

ex- 
lu- 
un

vestiții miniere. S-au studiat, de 
asemenea, situația prețului de cost 
al lucrărilor, posibilitățile de creș
tere a productivității muncii 
printre temele care urinează să 
studiate se numără necesitatea 
tinderii aplicării tehnicii noi la 
crările de investiții, precum și
studiu asupra introducerii perfora- 
jului umed.

La obținerea de către sectorul de 
investiții al minei Petrila a locului 
de fruntaș în Întrecere, la obți
nerea unși economii la prețul de 
cost de 300 000 lei în primele două 
luni ale acestui an, o contribuție 
de seamă au adus-o și propune
rile făcute in cadrul cercului pri
vind rezolvarea problemelor econo
mice ale sectorului.

de

H Wi
de dtt

lndișo- 
producției

culă s-a bucurat de apreciere șl 
s-a trecut la aplicarea eL

Un alt cursant al cercului, bri
gadierul fruntaș Piloiu Ferdinand, 
a studiat posibilitățile de econo
misire a materialului lemnos In a- 
batajele cameră prin răpire și di
mensionare corecta încă dm
porii. Bazat pe o experiență pro
prie bogată, el a arătat cum tre
buie răpite jugurile pentru a pil- ' 
tea fi refolosite la susținere, o- 
ferindu-se să ajute în această di
recție și celelalte brigăzi din sac- 
tor. Inițiativa lui a fost sprijinită 
și datorită aplicării ei, în lunile 
ianuarie șl februarie, consumul de 
lemn de mină în sectorul I 
nei Uricani a fost mai mic 
cel planificat.

Este cunoscută legătura 
lubilă dintre calitatea
de Șărbune și prețui de cost. Un 
cărbune curat, fără șist, înseam
nă economii mari Іа cheltuielile 
de transport, de preparare etc. In 
cadrul cercului s-a discutat pe 
larg influenta negativă a depăși
rii baremului de cenușă admis a- 
supra prețului de cost la mina U- 
ricani. Pentru efectuarea undi con
trol permanent asupra calității 
producției de cărbune — luam 
important pentru luarea de măsuri 
operative în direcția reducerii con
ținutului de șist — tovarășul ing, 
Stana M., membru al cercului, a 
conceput Împreună cu un colectiv 
din cadrul sectorului de transport, 
o instalație ingenioasă și foarte 
eficace de control asupra șistului 
vizibil in cărbune. Această insta
lație, care a șl fost pusă în func
țiune, este deservită’* de un nu
măr mult mai mic de muncitori 
în comparație cu posturile folosi
te pînă acum pentru controlul ca
lității.

Multe alte exemple asemănă
toare, între care Identificarea unor 
utilaje vechi pentru care se plă
teau amortismente, efectuarea unui 
studiu privind economiile ce pot 
fi realizate prin introducerea la 
orizontul 580 a locomotivelor e- 
lectrlee cu troley în locul celor 
cu acumulatori, demonstrează 
acest cerc își aduce din plin 
tribuția la rezolvarea unor 
bleme importante legate da
bunătățirea activității economice a 
minei Uricani.

ca 
con- 
pro* 
ltt-
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materialul â 
cursanților J
concretă. * 

posibilități * 
există. Așa cum s-a procedat în!
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importantă
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cercurile de economie concretă, 
ia minele Petrila, Aninoasa șl al
tele, toți cursanții acestor cercuri 
trebuie îndrumați să-și orocure 
manualul „Probleme de economie 
industrială". Pentru consultarea o- 
perelor clasicilor marxism-leninis
mului, 
nomie 
sească 
lor de 
a sporit in ultimii doi ani. Revis
tele „Probleme economice ale so
cialismului", „Lupta de clasă" pu
blică materiale care sînt deosebit 
de necesare studiului 
cercurilor de economie concretă si • 
organizațiile 
să-i îndrume să 
ceste reviste.

Propagandiștii 
urmări anali fia 
tează probleme 
dustriale șt de 
cursanți sa și le procure, pentru 
a putea desfășura ostiei un studiu 
individual aprofundat.

*

*

♦
*
♦
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cursanfii cercurilor de eco- 
concretă trebuie să iolo- 

din plin bibliotecile puncte- 
consultație ai căror număr
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de partid 
se aboneze la a-

au datoria de a 
broșurilor ce ira 
ale economiei in- 

a-i îndruma pe
*
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Învățăminte prețioase 
pentru îmbunătățirea muncii de viitor

secretarul 
de partid 
secretarul 
de partid

comitetului oră- 
Lupeni, Scolnic 
comitetului oră- 
Vulcan, propa-

ex-
de
un 

e co

de mă- 
organi- 

următo-

Cercurile de economie concretă, 
ca de altfel toate celelalte forme 
ale învățămîntului de partid — se 
apropie de încheierea actualului an 
școlar. Numeroși participanți la 
discuții, între care tovarășii Dan 
Vaier, 
șenesc 
Anton, 
șenesc
gandistul Stancu Dumitru și alții au 
subliniat că această consfătuire 
care a prilejuit un valoros schimb 
de experiență între propagandiști, 
un mijloc da generalizare a 
perienței avansate dobîndite 
cercurile fruntașe, constituie 
ajutor direct dat cercurilor de
nomie concretă pentru încheierea 
cu succes a actualului an școlar 
și mai ales pentru luarea 
suri eficiînte în vederea 
zării lor mai’ temeinice în 
rul an de Invățămînt.

Tovarășul Găgeanu Dumitru, se
cretarul comitetului de partid de 
la U.R.U.M. Petroșani a arătat că 
din dezbaterile consfătuirii s-a 
desprins necesitatea ca întocmirea 
anumitor referate importante ce ur
mează să fie expusa în cadrul cer
curilor de economie concretă să 

fie încredințată unor colective de 
membri de partid cu pregătire poli- 
tico-ideologică corespunzătoare, care 
cunosc bine problemele economice

ale întreprinderii. Astfel întocmite, 
aceste referate pot constitui pen
tru cursanți un exemplu de felul 
cum trebuie studiate problemele e- 
conomice în lumina teoriei marxist 
leniniste și a politicii economice a 
partidului.

Tovarășul Laszlo Ștefan, secre
tarul organizației de bază din sec
torul III al minei Petrila, a arătat 
că este bine ca propagandiștii, con
ducerile de sectoare, să pună la 
dispoziția cursanților din cercurile 
de economie concretă datele econo
mice cu privire la temele ce s° 
studiază. Vorbitorul a arătat că în 
urma luării de măsuri în această 
direcție, activitatea cercurilor de e- 
conomie concretă de la mina Pe
trila s-a îmbunătățit.

E demnă de reținut, în vederea 
întăririi eficacității cercurilor de 
economie concretă, măsura luată 
la întreprinderea forestieră Petro
șani. Toverășul Ilieșu Iosif, pro
pagandistul acestui cerc, a arătat 
că propunerile făcute în cadrul 
cercului privind îmbunătățirea ac
tivității economice a întreprinderii 
sînt consemnate într-un proces- 
verbal care se predă conducerii 
tehnico-administrative. Organizația 
de partid, precum și propagandis
tul cercului, urmăresc modul cum 
sînt aplicate propunerile făcute, a- 
duc la cunoștința membrilor cercu-

cercurile de economie

principalele cerințe care 
pentru ca in cercurile

lui roadele aplicării acestor pro
puneri.

Tovarășul ing. Tărcuță de la 
„Viscoza" Lupeni a arătat că In 
ultima perioadă calitatea învăță- 
mîntului în cercul de economie 
concretă din această întreprindere 
s-a îmbunătățit mult datorită fap
tului că la expunerea temelor sint 
atrași cei mai competenți tovarăși.

In cuvîntul său, tovarășul Ungur 
Pompiliu, directorul cabinetului de 
partid, s-a oprit asupra probleme
lor privind îmbunătățirea muncii de 
viitor cu 
concretă.

Una din 
se impun
de economie concretă să se desfă
șoare un studiu aprofundat, ridicat 
din punct de vedere calitativ și efi
cient, este ca în aceste cercuri să 
fie încadrați numai tovarăși care 
și-au Însușit în prealabil cunoștin
țe suficiente din domeniul econo
mici politice. Acesta trebuie să 
fie unul din principalele criterii 
la încadrarea în cercurile de eco
nomie concretă.

Paralel cu aceasta, trebuie acor
dată o atenție deosebită organiză
rii cercurilor de economie concretă. 
Este indicat să se organizeze cer
curi de economie concretă care să 
cuprindă numai ingineri și tehni
cieni, iar în altele să fie cuprinși

muncitori fruntași, cu o înaltă ca
lificare, cu nivel politic și ideolo
gic ridicat, care au studiat în 
prealabil economia politică. Omo
genizarea componenței cercurilor va 
duce nemijlocit la îmbunătățirea 
calității dezbaterilor, la creșterea 
exigenței față de studiul indivi
dual.

Din partea cabinetului de partid 
s-a indicat ca de pe acum, comi
tetele de partid să organizeze co
lective formate din membri al co
mitetelor de partid, -cadre de con
ducere ale întreprinderilor, specia
liști în probleme de economie in
dustrială, propagandiști cu o înaltă 
pregătire, care să alcătuiască, pe 
baza studierii atente a problemelor 
unităților respective, programele cer
curilor de economie concretă pentru 
anul viitor. Pînă la încheierea ac
tualului an școlar al învățămîntului 
de partid, organizațiile de partid 
trebuie să se orienteze spre recru
tarea de noi propagandiști îp veda- 
rea sporirii numărului cercurilor 
de economie concretă.

Mult mai susținută trebuie să 
fie preocuparea comitetelor de par
tid și a birourilor organizațiilor de 
bază pentru controlul muncii in ca
drul cercurilor de economie con
cretă. Un control permanent va 
da organizațiilor de partid posibi
litatea d» a înlătura ia timp unele 
lipsuri, de a Întări contribuția cer
curilor de economie concretă ia 
rezolvarea cu succes а iKdnltar 
economice elaborate de partid.

4
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MOSCOVA 18 (Agerpres).
Anul acesta cel mai popular 

mijloc de transport fluvial în 
U.R.S.S. vor deveni navele cu 
zbaturi subacvatice. Navele de 
tip „Meteor", „Racheta" și „Sput
nik" vor transporta in primăva
ra și vara acestui an peste două 
milioane de călători.

Ele vor circula între porturi 
cu o viteză de 30-40 mile marine 
de trei ori mai repede decît va
poarele obișnuite. Anul acesta 
vor apare pe toate rîurile mari 
din U.R.S.S. 70 de „Rachete" lo
cale, 150 de „Meteori" locali, < 
și 300 de „Sputnici".

Flota „înaripată" sovietică, va1 
fi completată în curind cu no!' 
tipuri de 
vaporului 
circula cu 
le marine, 
te bune.

Lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare

г.

nave. Experimentarea 
„Ceaika", care poate 
o viteză de 50 de mi- 
a dat rezultate foar-

„Ziua Zimbabwe"
CAIRO 18 (Agerpres). *
Condamnăm manevrele guvernu

lui englez și ale guvernului mino
rității albe din Rhodesia de sud, 
îndreptate spre permanentizarea 
dominației coloniale în această ța
ră din Africa, a declarat Es-Sibai 
secretar general al Secretariatului 
permanent al Consiliului de soli
daritate a țărilor Asiei și Africii, 
luînd cuvîntul la 17 martie la 
Cairo cu prilejul organizării „Zi 
lei Zimbabwe".

După cum s-a anunțat cea de-a 
treia conferință de solidaritate a 
popoarelor Asiei și Africii, care 
a avut loc de la 4 la 10 februa
rie a. c. la Moshi (Tanganica), a 
recomandat ca ziua de 17 martie 
să fie declarată ziua sprijinirii po
porului african din Rhodesia de 
sud (poporul Zimbabwe) în lupta 
lui pentru independență națională

GENEVA 18 <— Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite:

La 18 martie a avut loc cea de-a 
110-a ședință plenară a Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarma
re, care s-a desfășurat sub preșe
dinția lui M. Imru, delegatul Etio
piei. In cadrul ședinței au luat cu
vîntul reprezentanții Bulgariei, Ni
geriei, S.U.A. și Uniunii Sovietice.

M. Tarabanov, șeful delegației 
R.P. Bulgaria a criticat eforturile 
puterilor occidentale îndreptate în 
direcția creării unor forțe nucleare 
multilaterale în cadrul N.A.T.O., a- 
rătînd că aceste acțiuni reprezintă 
o mare primejdie pentru pacea lu 
mii. Apoi delegatul bulgar a scos 
în evidență faptul că efectuarea 
în continuare de către S.U.A. a ex 
periențelor subterane atomice în 
Nevada demonstrează contradicția 
dintre declarațiile reprezentanților 
acestor țări la conferință și faptele 
reale .

Reprezentantul Nigeriei, M T. 
Mbu, a cerut comitetului să conti-- 
nne discutarea problemelor legate 
de încheierea unui acord privind 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară, subliniind în același timp

că un asemenea acord ar constitui 
un pas important spre rezolvarea 
problemei dezarmării generale și 
totale.

Cuvîntarea delegatului S.U.A,, 
Stelle, a confirmat din nou tendin
ța acestuia de a antrena comitetul 
în discuții sterile în jurul unor 
probleme tehnice minore legate de 
efectuarea, controlului și de a în- 
mormînta astfel orice posibilitate 
de a scoate tratativele din impas.

Reprezentantul Italiei, Cavallîtti, 
a sprijinit poziția S.U.A. și a în
demnat membrii comitetului să stu
dieze problemele tehnice ale ins
pecțiilor,

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
U.R.S.S., Țarapkin, a subliniat încă 
o dată faptul că Uniunea Sovietică 
nu a refuzat să discute amănuntele 
tehnice ale inspecțiilor, dar acest 
lucru trebuie făcut după ce va 
fi realizată o înțelegere în proble
ma principală, și anume, stabilirea 
numărului acestor inspecții. El a 
respins încercările puterilor occi
dentale și în special ale S.U.A. de 

a împinge tratativele pe făgașul 
discutării detaliilor tehnice ale ins
pecțiilor si mai 
pas.

PARIS 18 Corespondentul Ager
pres transmite:

Greva celor peste 200 000 de mi
neri de la toate bazinele carboni
fere din Franța a intrat în cea de-a 
19-a zi, și după cum reiese din de
clarațiile reprezentanților sindica
telor minerilor francezi, ea va con
tinua pînă la satisfacerea revendi
cărilor muncitorilor. Tratativele pe 
cate comisia guvernamentală de 
administrare a minelor de cărbuni 
naționalizate a fost silită să le în
ceapă Ia sfîrșitul săptămînii tre
cute, au fost întrerupte, întrucît 
autoritățile n-au fost dispuse să 
acorde sporul de salariu cerut de 
mineri.

In după-amiaza zilei de 18 mar
tie minerii din bazinul Lorena an 
luat parte la un marș către St E- 
tienne, iar cei din bazinul carbo
nifer Provence, au hotărît la 
dul lor să efectueze un marș 
mănător la 19 martie asupra 
șului Marsilia.

Paralel cu 
revendicative 

desfășoară
ajutoare pentru mineri. Numai 
Paris și în împrejurimile sale, 
fost strînși mai mult de o sută 
milioane de franci vechi pentru

rin-
ase- 
ora-

©■

LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres).
Corespondenții agențiilor de 

presă anunță că de cîteva zile se 
află Ia Leopoldville J. Ileo, minis 
trul rezident al Katangăi.

La 17 martie, relatează agenția 
France Press, Ileo a făcut o decla
rație în care a arătat că guvernul 
central a intrat în posesia a peste 
300 de dosare cuprinzînd nume de

încordare în relațiile 
americano-braziliene

BRASILIA 18 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

iminența „unei noi crize în rela
țiile dintre Washington și capitala 
Braziliei".

După cum se știe. Santiago Dan- 
tas, ministrul finanțelor al Braziliei 
se află în prezent în S.U.A., unde 
are misiunea de a duce tratative 
în vederea unui „ajutor" economic 
din partea Statelor Unite și a amî- 
nării plății datoriilor braziliene că
tre această tară.

După sosirea sa în S.U.A., De
partamentul de Stat a dat publici
tății un raport în legătură cu „si
tuația politică din Brazilia", bazat 
pe depoziția ambasadorului S.U.A. 
în Brazilia, Lincoln Gordon făcută 
în fața Camerei Reprezentanților 
a S.U.A. Raportul se referă la o 
așa-numită „infiltrare comunistă" în 
Brazilia.

După cum menționa agenția As
sociated Press, scopul publicării 
acestui raport de către Departamen
tul de Stat era de a demonstra 
„îngrijorarea profundă manifestată 
de înaltele cercuri oficiale 
S.U.A. față d э 
de președintele 
lart". Totodată 
Brazilia a fost

tre 
de 
va 
del

Potrivit
S.U.A.

tas, declarînd că dorește ca De
partamentul de Stat să-și clarifice 
afirmațiile făcute în raportul men
ționat.

Un purtător de cuvînt al pre
ședintelui Goulart . a declarat că 
ambasadorul brazilian la Washing
ton, -Robert Campos, a primit indi
cații din partea președintelui Bra
ziliei de a cere aceste clarificări 
printr-o notă diplomatică.

departe, spre im-

a iaiieiiiiide
mercenari și jandarmi katanghezl 
care nu s-au înregistrat pentru a 
fi încadrați în armata națională 
congoleză. El a făcut cunoscut că 
în următoarele zile va începe ac
țiunea de depistare a jandarmilor 
si mercenarilor care se mai găsesc 
încă în Katanga. Referindu-se la 
integrarea jandarmeriei katangheze 
în armata națională kongoleză, Ileo 
a făcut cunoscut că din numărul 
de 18 000 de jandarmi și merce 
nari ai lui Chombe, pînă în pre
zent, numai 2 000 au fost înregis
trați. Numeroși jandarmi așteaptă 
momentul pentru a relua acțiunile 
împotriva guvernului central. In 
aceeași declarație, Ileo a arătat 
că în cursul perchezițiilor efee 
tuate în împrejurimile orașului 
Elisabethville au fost descoperite 
importante rezerve de alimente și 
arme aparținînd detașamentelor de 
jandarmi katanghezi, care se as
cund în junglă sau trăiesc în ora
șele katangheze deghizați în haine 
civile

ful delegației irakiene, 
F.I-Saadi, vicepreședinte 
liuliii de Miniștri.

In comunicatul dat

aplicarea Declarației cu 
la acordarea independenței 
și popoarelor coloniale a 
dezbaterea situației din co

de sud.

©

se 
de 
la

continuarea mișcării 
în întreaga Franță 
cu succes colectarea

au 
de 
ajutorarea minerilor. Colecte ase
mănătoare continuă în toate de
partamentele Franței

Situație îngpijopătoape 
pentpu economia engleză

LONDRA 18 (Agerpres).
Criza care s-a făcut simțită săp- 

tămîna trecută la bursa britanică 
cînd valoarea lirei sterline a scă
zut mult, constituie o sursă de în
grijorare pentru economiștii englezi 
După două zile „negre" cînd lira 
sterlină scăzuse brusc în raportul 
său de schimb față de dolar, și cînd 
acest declin a fost înlăturat cu sa
crificii de devize străine 
tervenția Băncii Angliei, 
tul săptămînii trecute" 
simțit un nou acces, și
moneda britanică a scăzut sub ni
velul obișnuit față 
agenția Reuter.

prin in
ia sfîrși- 

s-a făcut 
din nou

de dolar", scrie

După aprecierile agenției inter
venția băncii naționale, care a sa
crificat din rezervele șale de do 
lari cumpărînd la bursă lire sterii»^ 

a împiedicat presiunile și vînzările 
în mare cantitate, a costat Anglia 
mult mai mult de 50 milioane do
lari așa cum se anunțase săptămî- 
na trecută. „Se apreciază că Banca 
Angliei a folosit pe puțin 100 mi
lioane dolari în acțiunile sale da 
sprijin, 
sfîrșitul 
scădere 
de aur
nei lirei sterline".

și aceasta înseamnă că la 
lunii se va anunța o nouă 
substanțială a rezervelor 

și dolari ale Angliei și zo-

©

t» Nici un fel de armament englez
pentru Africa de Sud
18 (Agerpres). 
fel de armament
Africa de

en-
„Săsud"

Republica 
aceste lo- 
martie in

LONDRA
„Nici un 

glez pentru 
boicotăm comerțul cu
Sud-Africană" — sub 
zinci a avut loc la 17 
piața Trafalgar din Londra un mi
ting de masă în semn de protest 
împotriva livrărilor de armament 
englez către guvernul Republicii 
Sud-Africane. In fața clădirii re
prezentanței acestei țări, 
în aceeași piață, au fost 
detașamente de poliție

situată 
postate 

întărite.

Mitingul și demonstrația care 
l-a precedat și la care au partief- 
pat cîteva mii de londonezi,, au 
inițiat o vastă campanie de protest 
Împotriva militarizării Republicii 

Sud-Africane și a politicii de dis
criminare rasială din această țară. 
Inițiatorii acestei campanii sînâ 

organizațiile „Mișcarea împotriva 
politicii de apartheid în R.S.A., 
„Mișcarea pentru 
niilor", precum și 
de seamă.

La miting a luat
liderul partidului labii- 
a condamnat cu hotărîre 
de apartheid promovată 
Partidul laburist, a spus 

sistarea livrărilor de ar

libertatea colo- 
lideri laburiști

Ali Saleh 
al Consi-

publicității 
„tra

și proprietarii ziarelor 
grevă. In cadrul șe- 
a avut loc în seara 
martie, participants la

cuvîntul Harold

din 
politica promovată 

Braziliei, Joao Gou- 
agenția arată că 

în trecut una ,din- 
mai refractare față

NEW YORK. — Agențiile 
presă anunță că la 17 martie ti
pografii greviști din New York au 
respins prin vot condițiile noului 
contract colectiv asupra căruia că
zuseră de acord conducătorii sindi
catului lor 
afectate de 
dinței care 
zilei de 17
grevă au respins condițiile aces
tui contract ca nefiind satisfăcă
toare în anumite probleme și au 
hotărît să continue greva pînă la 

satisfacerea completă a revendică
rilor lor.

, ROMA. — La 7 martie președin
tele Italiei, A. Segni, l-a primit pe 
J. Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al 
care se află în vizită

NEW YORK. — Comitetul O.N.U 
pentru 
privire 
țărilor 
început
lonia engleză Rhodesia 
Luînd cuvîntul în prima ședință u 
comitetului, reprezentantul Etiopiei, 
Tesfaye Gebre-Egzy, a declarat că 
guvernul condus de Winston Field 
„desfășoară o politică de discrimi
nare rasială, urmînd modelul lut 
Verwoerd" (primul ministru rasist 
al Republicii Sud-Africane).

se subliniază printre altele că 
tativele au ajuns la un asemenea 
stadiu în care delegațiile Irakului 
și Siriei trebuie să se înapoieze la 
Bagdad și Damasc" și că aceste de
legații urmează a reveni 
la Cairo pentru reluarea 
lor.

în cur î nd 
tratative-

R.P. Polone, 
In Italia

țările cele
orice; acțiune de forță împotri- 
regimului primului ministru Fi- 
Castro din Cuba".

presei nord-americane,
au exercitat presiuni asu

pra Braziliei, arătînd că dacă gu
vernul brazilian persistă în actuala 
sa. politică va fi imposibil ca Bra
zilia să primească 
din partea S.U.A.

In fața acestor 
S.U.A., președintele
Goulart, a cerut, după cum anunță 
agenția - Associated Press, încetarea 
negocierilor braziliano-nord-ameri- 
cane pe care le-duce Santiago Dan-

vreun „ajutor"

manevre ale 
Braziliei, Joao

de eliberarePARIS. — Forțele 
națională din Guineea portugheză 
dau lovituri simțitoare coloniallș • 
tilor portughezi care suferă pier
deri însemnate în oameni.

Numai în perioada de la 16 Ia
nuarie pînă la 13 martie 1963, se 
spune în comunicatul Frontului de 
eliberare din Guineea portugheză 
dat publicității Ia Conakry, 36 de 
soldați portughezi au fost omorîți 
șl 117 au fost răniți.

ELISABETHVILLE. — La Elisa
bethville a. avut loc un atentat Ja 
viata reprezentantului forțelor ar
mate ale O.N.U. în Katanga, H. 
Waldes. Corespondentul agenției 
Reuter relatează că necunoscuți au 
tras focuri de armă prin fereastra 
locuinței lui Waldes, dar gloanțele 
nu l-au nimerit.

CAIRO. — După tratative de trei 
zile care aa avut Joc la Gairo între 
delegațiile R.A.U., Irak și Siriei în 
problemele unității arabe, delega
ția siriană, în frunte cu Nihad El- 
Kassem, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri a plecat la 17 
martie pe calea aerului la Damasc. 
De asemenea, a părăsit Cairo și șe-
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BAGDAD. — Agenția 
citind o declarație a ministrului 
justiției din Irak, relatează că gu
vernul irakian a alcătuit un pro
iect de lege prin care este inter
zis Partidul Comunist din Irak și 
alte organizații democratice., Prin
tre acestea din urmă 
organizația tineretului 
mișcarea partizanilor

M.E.N.

se numără 
democrat ș.i 
păcii.

TRIPOLI. — Minele 
de aviație rămase neexplodate din 
timpul războiului aduc mari neno
rociri populației Libiei. In aceste 
zile in regiunea golfului Syrte la 
granița Tripolitaniei cu Cyrenaica 
din cauza exploziei minelor au fost 
ucise patru persoane. După cum au 
declarat reprezentanții armatei li
biene numărul celor care, au mu
rit din cauza exploziei minelor ră
mase din perioada războiului s-a 
ridicat la cîteva sute de persoane.

și bombele

Wilson, 
rist, care 
politica 
în R.S.A. 
el, cere
mament în Africa de sud.

„Nu putem tolera, a declarat 
Wilson, ca țările occidentale să 
contribuie la creșterea efectivului 
forțelor armate într-o țară care prin 
acțiunile sale s-a situat în afara 
cadrului civilizației umane".

La miting au luat cuvîntul de 
asemenea, Duma Nokwe, secretai 
general al partidului Congresul 

Național African, interzis de autori
tățile sud-africane, Noel Baker, 

Barbara Castle, deputați laburiști 
și alții

Duma Nokwe a subliniat că' în 
Republica Sud-Africană se intensi
fică mișcarea împotriva dezmățului 
rasist.

Participanții la miting au adop
tat o rezoluție în care cheamă gu
vernul Marii 
poziția O.N.U. 
de apartheid
vizionarea Republicii Sud-Africane 
cu armament și echipament englez. 
Chemăm poporul englez, se spune 
în rezoluție, .să sprijine campania 
de protest împotriva livrărilor de 
armament în R.S.A. și să participe 
la boicotul organizat împotriva 
livrărilor de armament în R.S.A. 
și să participe Ia boicotul organi
zat împotriva mărfurilor de pro
veniență sud-africană.

Britanii să sprijine 
împotriva politicii 

șl să sisteze apro-
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