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Citiți în pagina IV-a:
• Lucrările Congresului latino-a merican de solidaritate cn Cuba
• Greva minerilor irancezi
• Sesiunea Comitetului oțelului din cadrai CoMislei - Economice

pentru Europa a O.N.U. '
• In Peru ia amploare mișcarea grevista
• Stagnare in Economia AngHei
• Situația din Guatemala '

Fruntași în muncă 
și economii

a.c., colectivul 
mina Uricani a 

frunte în în- 
Din abatajele

Dionisie din 
pînă acum 

de cărbune.

In luna martie 
sectorului I de la 
ocupat un loc de 
trecerea socialistă,
sectorului au fost extrase pînă Ia 
data de 27 martie 
bune peste plan. Pe lingă această 
realizare, minerii din sector au 
obținut în această perioadă eco
nomii în valoare da 9 000 lei pro
venite din refolosirea lemnului 
vechi de mină.

S-au evidențiat în mod deose
bit brigăzile conduse de Burtea 
Nită, Pînzaru Alexandru, Maftei 
Stan, Timofte Spiridon, Teodorescu 
Stancu și Miscllie Gheorghe.

2 000 tone căr-

Să organizăm bine munca pe șantier, 
să realizăm integral planul de predări 

zh ia finisaje să' aibă uîi ghid cum 
trebuie să fie un- apartament de

■ bună calitate, Șantierul iși-a pro
pus să execute ia un bloc o scară 
(16 apartamente] model , cu finisa
jele cele mai bune. Brigăzile vor 
trece să viziteze această scară și 
dtipă aceea vot aplica ceea1 ce au 
văzul la execuția lucrărilor la 
punctele r de lucru unde muncesc. 
Pentru întărirea. răspunderii în e- 
xecutarea lucrărilor, muncitorii din 
cadrul șantierului au fost organi
zați în brigăzi

anul 1963, șantierul 9 din

Brigadierul Marton 
sectorul I В a dat 
peste plan 500 tone

în șut, ortacii din briga- 
s-au oprit cîteva clipe 

a discuta felul cum tre-

Intrînd 
da lui 
pentru
buie muncit pentru sporirea rea
lizărilor de pînă acum.

Tonaj sporit, 
staționare redusă

Datorită unei bune organizări а 
muncii, ceferiștii din Valea Jiului 
au obținut în luna martie însem
nate realizări în îndeplinirea sar
cinilor prevăzute în plan.

Tonajul pe tren de marfă a 
crescut cu 1,3 la șută iar stațio
narea a fost redusă în mod sim
țitor. Astfel, la încărcarea și des
cărcarea vagoanelor s-a înregistrat 

¥ • o reducere a staționării de 5,9 

la sută față de prevederile pla
nului iar în tranzitul manevră, de 
10,9 la sută.

Cele mai bune rezultate în mun
că au fost obținute de colectivele 
stațiilor Petroșani, Lupeni și Vul
can.

Brigada fruntașă a sectorului
întrecerea socialistă cu cele 
brigăzi din sectorul II al mi- 
Petrila, ortacii comunistului

In 
lalte 
nei
Buduroiu loan se situează pe pri
mul Ioc. In trimestrul I al anului 
curent, minerii de aici au trimis 
pe benzile preparației mai bine de 
500 tone cărbune peste plan, cu 
200 tone mai mult de cit angaja
mentul luat în această perioadă

La realizările brigăzii o contri 
buție importantă au adus minerii 
Bloicu Mircea, Lupu Vasile, Mo- 
cănaș Fănică, ajutorii de mineri 
Dumitru Constantin, Lojika Victor 
și alții care depun eforturi susți
nute pentru ca brigada lor să-și 
îndeplinească cu cinste angajamen- 
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tete de întreceri. -

O nouă promoție de maiștri
cu dezvoltarea minelor 
Jiului se pune un mare 

de

Paralel 
îti ’Valea 
accent pe creșterea' cadrelor 
muncitori, tehnicieni și ingineri
chemați să folosească tehnica mo
dernă la extracția cărbunelui. 
Grupul școlar minier din • Petro
șani este una din instituțiile de 
învățămînt din bazinul nostru care 
pregătește cadre tehnice medii 
pentru exploatări.

Recent, o nouă promoție de 97 
de maiștri mineri și electromeca
nici au absolvit cursurile școlii de 
maiștri din cadrul Grupului școlar 
minier Petroșani. Aceasta este a 
6-a promoție de maiștri care au 
fost școlarizați pentru a deveni

cadre medii tehpi.ce necesare 
dustriei noastre mjniere.

De pe băncile acestui grup 
Iar au ieșit 
care pot -fi 
ploatările 
Jiului și în 
tară.

in
I

șco 
în total 480 de maiștri 
întîlniți astăzi la ex- 

cșrbonifere dl” Valea 
alte centre miniere din

o=—

Pe teme actuate
ееееoooeeoeeo

muncitorii din 
Au fost, de a- 

asigurate forțele de 
materialele necesare 

tehnologic.

In
Petroșani are de realizat 449 de 
apartamente, o școală de 8 clase, 
fabrica de produse lactate, casa 
de cultură cu 800 locuri și alte 
lucrări ca alimentări cu apă, sis
tematizări de străzi etc.

Ca urmare a măsurilor luate în 
urma indicațiilor organizației de 
partid de către colectivul de con
ducere a șantierului, in trimestrul 
I se vor preda 128 de apartamen
te, față de 111 cît a fost planificat. 
Pentru restul de apartamente și o- 

biective, conduce
rea șantierului a 
întocmit grafice de 
execuție pe fieca
re obiect în par
te, care au fost 
prelucrate cu toți 
cadrul șantierului, 
semenea, 
muncă și
desfășurării procesului 
Astfel, șantierul a centralizat exe
cutarea betoanelor și mortarelor în 
stații de betoane și mortare asi- 
gurînd în felul acesta atît canti
tatea cît și calitatea acestor ma
teriale.

Pentru obținerea unei calități 
superioare la lucrările de finisaj, 
în așa fel încît apartamentele con
struite în anul 1963 să corespun
dă cerințelor, s-au luat următoa
rele măsuri: s-au prelucrat cu în
treaga masă de muncitori proble
mele legate- de {îmbunătățirea lu
crări^,/ - de finisaj, cu , care • 
s-au arătat părțile negative- ș» po
zitive din cadrul șantierului nos
tru, au fost studiate - proiectele- t!n 
ceea ce privește confortul în apar- 

sesizat proiectantul 
Constatate. De 'ăSe- 
Iuate măsuri să se 
tehnice pe teme de

de specialitate de 
cel puțin 15 oa
meni, iar lucrările 
în cadrul șantieru
lui au fost date 
în; acord global, 
parțial pe brigăzi 

felul acesta se 
cantității și ca- 

recepționarea 
în timpul pro-

In
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Marșrufele au
Sirena anunțase siîrșitul schim

bului II șr începutul celui de 
noapte. Maistrul de încărcare 
Gaier Gheorghe de la preparațta 
Petrila își luă postul, în primire 
Se interesă de la colegul di,, 
schimbul precedent cite vagoane 
cu cărbune încărcase, ce vagoa
ne goale o să-i sosească, ce alte 
probleme va avea de rezolvat. 
Aîiâ că silozurile spălătoriei sînt 
pline șt se 
a producție 
cei. Vestea 
îndată în 
Gaier.

— Musai 
la carte'
’atoria nu trebuie să se oprească 
nici un minut din mersi Luă le
gătura cu impiegatul de mișcate, 

făcu
atent să nu țină liniile de încăr
care blocate.
, Impiegatul de mișcare Bruma 
Artenie de ia postul Petrila con 
vocă in grabă partida de mane
vră, pentru a se sfătui cu oamenii.

— in această noapte trebuie să 
umblăm ca argintul viul Ințele-

vtecat la timp
București și alta de Coșlariu. Du
pă cum mi-a promis maistrul de 
încărcate, amîndouă trenurile le 
vom avea gata de expediat îna
inte de timp. Acest lucru depinde

de noi. Pentru a putea 8 
vagoanele iără întrerupe- § 
trebuie să expediem In 8 
mal repede vagoanele cu

așteaptă la preparație 
mai mare ca de obi- 
aceasta îl pase de 
mișcare pe maistrui

sa mă pregătesc „ca 
pentru încărcare; soă-

Dar ce 
Nimic.

întimplai f 
trebuie să aven: 
ini împle nici o 
noastră la pre-

s-a 
Dar 

grijă să nu se 
oprire din cauza
parație. Ni s-a comunicat că se 
așteaptă o producție 1. Irită. Va 
dațr seama ce avem de făcut, 
cum trebure să acționăm Tre
buie să coborîm în noaptea asta 
în gară două marșrute: una de
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Școlarii — în sprijinul 
ofelarilor

De la începutul anului 1963, e- 
levii Școlii de 8 ani din Uricani 
au organizat mai multe acțiuni de 
muncă patriotică pentru colectarea 
fierului vechi.

Impărțiți pe echipe și zone, ei 
au adunat o cantitate de 3 500 kg. 
fier vechi. In prezent fierul colec
tat se găsește în Curtea școlii și 
așteaptă să fie ridicat de I.C.M. 
Petroșani

Acțiuni de muncă patriotică pen
tru colectarea fierului 
întreprinse de elevi și 
vacantei de primăvară.

vechi sînt 
în cursul

tamente, .fiind 
de deficiențele 
menea au fost 
țină conferințe
finisaj, s-au introdus recepția par
țială a lucrărilor și predarea lu
crărilor de la brigadă’ la brigadă 
pe bază de proces verbal, s-au 
deschis cursuri de calificare pen
tru zidari, zugravi,' parchetari, in
stalatori tehnico-sanitari. Se extin
de folosirea materialelor noi în con
strucții, între care masele plastice 
la grilajele de scări, executarea 
teraselor cu praf hidrofob, execu
tarea mecanizată a vopsitoriilor ș! 
a spoielilor exterioare cu vinacet 
ca și planșeelor cu fîsii prefabri
cate, 
darea 
și la 
rilor.

Pentru ca muncitorii care lucrea-

ceea ce va contribui la pre-

de specialitațe. 
asigură controlarea 
lității lucrărilor și 
pe faze de • lucrări 
cesului tehnologic.

O măsură prevăzută și în pla
nul de măsuri tehnico-organizato- 
rice al șantierului, pe care șan
tierul pînă acum a tratat-o cu u- 
șurință dar de care în cursul a- 
nUlui 1963 se va ocupa foafte se
rios, aste recepționărea exigentă 
a materialelor de ,1a- furnizor — 
calitativ și cantitativ — precum 
și a prefabricatelor. De ce ? Pen
tru că nu se pot executa lucrări 
de calitate bună dacă materialul 
de ‘bază nu corespunde copdițiunilor 
tehnice cerute. De exemplu, în a- 
nul 1962, șantierul recepționa ji 
primea că bună vopeeaifa livrată 
de o întreprindere din Tîrgoviște, 
în schimb calitatea acestei vopsele 
era sub orice critică. Din această 
cauză, , în anul 1962 Și vopsitoriilc 
BXectllate la apartamente au fost 
de' o calitate inferioară. La fel s-au 
petrecut luQrijrțle cu plăcile de fi- 
brobeton pentru suport de parchet 
livrate ’ de fabrica de prefabricate 
Turda care nu au corespuns cali
tății cerute iar lucrările . de par
chet nu au atins calitatea cea md 
bună.

O greșeală care a dus la obți
nerea , unei calități slabe a fost și 
aducerea cu întîrziere a varului 
pe șantier. In cursul anului, 1962, 
la apartamentele din Livezeni, din 
cauză că s-a tencuit cu var proas
păt, s-au înregistrat „pușcături" în 
tencuială. In prezent, șantierul s-a 
aprovizionat cu var din timp, iar

în termen a apartamentelor 
îmbunătățirea calității lucră-

Ing. BADEA VICTOR 
șeful șantierului Petroșani

însă și 
încărca 
te, noi 
gară cît
bruto ordinar. Procedînd în acest 
fel, vom preîntîmpina blocarea 
dnrilot de încărcare de la preoa- 
rație.

Toate aceste indicații șt le-a în- 
în minte fiecare om 
de manevră Fiecare 
muncă fiind pe de- 
despre ceea ce avea

la postul său. Rămas 
impiegatul de
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tipărit bine 
din partida 
a plecat la 
plin lămurit 
de tăcut
singur în birou, 
mișcare mai examina încă o dală 
diagrama de încărcare. Constata 
că marșruta de București nu avea 
prevăzute de cit 52 de vagoane.

— Cam pufine. Spre București 
pot merge intr-un tren și 60 de 
vagoane — își zise impiegatul. 
Putem mân trenul: în garnitura 
сц bruto ordinar se ailă interca
late 10 Vagoane încărcate cu o- 
voide și bulgări. Ce ar ii să com- 
a.ettz marșruta cu ele ? Dar a- 
cestea trebuie alese, neiiind în
cărcate la rînd. Să-i spun partidei g 
de manevră 
cru...

Impiegatul 
spuse ce

ca să facă acest ju

le
chemă 
idee îi

manevranțir >i 
irămîntă. Ma-
I. CRIȘAN

(Continuare în pag. 3-ă)
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(Continuare in pag.. 3-a)

Corul .clubului sindicatelor din.Lupeni se pregătește cu un program bogat pentru sărbătorirea zilei 
1 Mai. Clișeul de mai sus înfățișează corul' la una din repetiții.



FILMUL SĂPTĂMÎNH

„Balada husarilor"
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membru al 
„Minerul'

In primăvara aceea Înflorea 
Intfta oară liliacul în grădină 
Cind tata, abătut, se pregătea 
De-un drum, de unde n-avea să mai vin*. 
Mantii !neingerate-n asfințit
Se așterneau pe umeri de coline 
Si sevele urcau necontenit
Din rădăcini ca să irumpă-n muguri, pline» 

Grădinile parcă-ntrebau sfioase 
De brațul ce cîndva le-a semănat 
Si nopți își despleteau ca o mătase 
Feste așteptare, părul afumat. 
Flntlno năpădită de nămoale 
Cădea in părăsire cu fiecare îi 
Iar dainele-otrăvite se mistuiau agale 
Ca glndurile mamei, de pustii.
Le fel o primăvară cernită peste lunci 

Cind Îmbrăcase mama, năframa-ndoliată; 
Tristetea-i din privire om înțeles-o atunci... 
Sl-mi arde vie-n suflet, acum ca niciodată.

ЕшШіі ..Шоівііі u№ 
in inniiiii"

La ora cînd apar acesta rînduri, 
coridorul mare al Teatrului de stat 
din Petroșani freamătă de lume. Din 
data de 15 martie a. c., acest loc 
a devenit un punct de atracție 
pentru numeroși oameni ai mun
cii, elevi, studenți, mineri.

Pentru prima dată îh Petroșani 
a fost deschisă aici expoziția 
„Revoluția cubană în imagini", 
care a stîrnit un interes deosebit 
pentru numărul mare de vizitatori. 
Numeroși oameni ai muncii au

Incepînd de azi, pe ecranul ci
nematografului „7 Noiembrie*1 ru
lează filmul „Balada husarilor", o 
producție a studioului „Mosfilm". 
Filmul redă in limbajul unei co
medii lirice o acțiune petrecută în 
anul 1812. Eroina principală este 
Surocika, o 'tînără de 17 ani, dez
ghețată și foarte energică- își în
sușise mlnuirea spadei, călărie si

In toiul balului se anunță că 
armata lui Bonaparte a invadat pă- 
mîntul Rusiei. Camarazii trec la 
arme. Surocika, deghizată în uni
forma de cornet, luptă vitejește, 
sub numele de Azarov, alături de 
ceilalți camarazi, avînd ocazia să 
observe dragostea lui Rjevski pen
tru celebra clntăreațl franțuzoaică 
Germene. Dovedind auraj și inge-

Din cartea de impresii

Eu cred că tatăl meu cfnd a căzut pe Tatro 
Ne-a-mbrătieat cu ochii-i ce amurgeau o zare.

Sub gilglit de singe ce-acoperlse piatra 
EI a văzut departe, un lillaa in floare 
E primăvară, 
Va împărtăși 
Dar parcă-n 
Si maraa-l va
Nu. Nimeni ц-ar mai reuși in 
Să-nzăpezească a liniște» căldură. 
Să ne oprească fluviul plin de 
91 Să preschimbe dragostea in ură.

Liliacul înflorește ••
miresme din floarea tremurată 
palme amintirea 
privi Jngîndurată.

se dospește...

BUREȚEA
Cercului literar 

l" Petroșani

Din activitatea unei comisii 
culturale

pe lingă comitetul sindicatului 
de ia preparați» Petrila își desfă
șoară activitatea o comisie cultu
rală al cărui responsabil este to
varășul Iordan Ioan, Printre sar
cinile ce stau în fata acestei co
misii se numără mobilizarea mun
citorilor la universitatea muncito
rească din localitate, mobilizarea 
tinerilor la diferite acfiuni cultu
rale, acțiuni pentru mărirea nu
mărului de abonamente la diferite 
publicații și reviste și alte sarcini 
importante.

In realizarea acestor sarcini, co
misie culturală a obținut rezultate 
bune, in primul trimestru aces
tui an, numărul abonamentelor a 
fost de 4B0, iar în al doilea trimes
tru numărul iar a crescut cu 150.

Vîjdea Nicolae, Băduță Constan
tin, Maier Maria, Lucian Maria 
șînt numai cîtiva dintre membrii 
cei mai activi ai comisiei,

GAINA PETRU 
corespondent

vizitat expoziția cu mult interes, 
făcînd cunoștință cu țara color ? 
milioane de locuitori ai Cubei — 
teritoriu liber al Americil. Au fă
cut cunoștință cu compatrioții e- 
roului revoluționar Fidel Castro, 
al cărui portret, expus in cadrul 
expoziției, este subliniat de lozin
ca „Patria o muerte I" Imaginile 
expuse în cadrul expoziției înfăți
șează diferite aspecte din lupta 
revoluționară și plină de curaj a 
eroicului popor Cuban, pentru li
bertate și independență națională, 
pentru făurirea unei vieți libere șl 
fericite. 1

Multe din fotografiile expuse 
înfățișează viața nouă, plină de 
avînt ее pulsează astăzi pe pămîn- 
tul Cubei libere, redau munca en
tuziastă a harnicului popor cuban 
pe drumul construcției socialiste.

Astăzi expoziție se va închide, 
dar ea a încrustat amintiri de neui
tat în miptea acelora care au vi
zitat-o. Cei aproape 7 000 de vizi
tatori au rămas profund impresio
nați de cele văzute. De aceea, 
mulți dintre ei au ținut să-și ex
prime gîndurile în cartea de im
presii a expoziției. Printre aceștia 
se numără și muncitorii Toma loan 
și Szakacs Iosif, studenții de Ia 
IMP., Dumitru Constantin și Ho
ang Minh din R. D. Vietnam, ele
vii Bîscă Nicolae, Marinescu Na
talia, Petre Cornelia, Temută Ma
na și multi alții. Toți și-au expri
mat sentimente de sinceră simpa
tie, atașament și) solidaritate pen
tru cauza dreaptă a eroicului po
por cuban.

tragerea la țintă și-i plăcea foarte 
mult să îmbrace frumoasa unifor
mă de husari- De aceea, avea mai 
mult preocupările și alura unui 
bâietandru dedt a unei tinere ca
re se pregătește pentru primul ei 
bal. Intr-o astfel de uniformă 
husari, se intîlnește la bolul 
ganizat in cinstea aniversării 
cu locotenentul Dmitri Rjevski, 
re-i era logodnic.

Cei doi tineri nu se cunoșteau. * 
De aceea, Rjevski, recunoscând în | 
ttnărul cu uniforma de husari un ț 
camarad de arme. îi mărturisește j 
că ideea căsătoriei cu logodnica eai 
necunoscută este o născocire a! 
unchiului său, care pe el II plic-î 
tișeșțe profund. |

Pentru a-i confirma bănuielile, * 
Surocika, joacă înglmfatulul loco-» 
tenant o farsă, prezentîtjdu4 
drept o tînără fondcmită.

Spectacol concert

de 
or
ei 

ca-

niozjtate, cornetul Azarov îl sal
vează de la moarte pe generalul 
Balmașev. Acesta îl roagă pe ge
neralul Kutuzov să-l decoreze pe 
erou și să păstreze in taină se, 
crețul Surocikăi.

Cornetul decorat rămîne tn
tașament alături de locotenentul 
Rjevski.

de*

V|e activitate I» club

La bibliotecă
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In sala Teatrului de stat Valea | 
Jiului a avut loc vineri seară un 
spectacol concert Intitulat „Muzica 
bat-o vina", prezentat de un colec
tiv de artiști ai Teatrului satiric 
„Constantin Tănase" din București.

Și-au dat concursul Dorina Dră- 
ghfcl, artistă emerită, Tanțl Căpă- 
țînă, surorile Kozac, Mara Ianoli 
și alțl intsrprsți de muzică ușoară, 
Spectacolul s-a bucurat 
succes.

i
j
f

i
i

Biblioteca clubului muncitoresc, 
al sindicatelor din Petroșani este 
vizitată zilnic de numeroși citi
tori. Tinăra Bibliotecară lonescu 
Aurica îi servește cu promplitQ 
dine. De la începutul anului, bi
bliotecara a înregistrat 850 de ah 
tjtori care au împrumutat pesta 
4000 de volume.

Biblioteca este aprovizionată 
periodic cu cărți noi, ajungînd In 
prezent sâ cuprindă peste fSOQO 
volume. Printre cei mai activi ci 
(Hori ai bibliotecii se pumdrâ 
Perdi losii, lăcătuș la ICMM.. 
Zareulea Vasile șt Păulescu De
nied, muncitori la URU.MP. 
minerul Dumitru Andrei de la 
mina Dîlja, gospodina Parchirie 
Eugenia și alții.

In „Vorbesc din raornrînt", 
Mark Twain a realizat -*• după 
propria-i expresie — „sinceritatea, 
spontaneitatea «I naturalețea unei 
scrisori de dragoste". Scriitorul a- 
morican a evocat, cu talentul si 
umorul bine cunoscute, multe din 
tattmplărll» la care a luat parts. 
Dar, chiar după moartea lui Twain, 
moștenitorii săi literari nu s-au 
Încumetat să dea în vileag publi
cului întreaga bogăție de fapte, 
preferind să mențină în necunoscut 
multe din părerile sale prea „șo

cante' pentru anumite cercuri sus- 
puse, care nu s-au bucurat nicio
dată dș prețuirea sau măcar de mo- 
aojawente din partea scriitorului. 
Fragmentarea întregii lucrări se de- 
torește «dltorilor americani, cărora 
le-a apărut mai lesnicioasă folosi- 
гм repetată a punctelor de sus
pensia în locul părerilor necruță
toare ala marelui satiric.

Spre deosebire de alte opere li
terare ale lui Twain, elite. Ițele 
fragmente ale acestui volum nu 
stat legate de o formă artistică 
precisă și cuprind — In ordine 
cronologică — puzderie de eveni
mente mari si miel, filtrate prin 
spiritul său acid, Ținta satirei a- 
para clară în facere pagină. De 
ta rugăciunea pentru turta dulce, 
etnd talcul școlar credea încă in

minunile religiei, pentru a se dez
metici rșpede, pînă la demascarea 
editorilor avizi de cîștiguri și a 
politicienilor venali, Întregul vo
lum cuprinde o fresca a vieții a- 

mericane din secolul trecut. Ar 
fi eronat să se aprecieze că spi
ritul lui Twain ar avea, mai ales 
In aceste lucrări postume, un ca*

Note de lectură
I ■■-..■„-ЧА —

rector exclusiv negativ, doar da 
satiră lipsită de vreo alternativă 
pozitlvăi dimpotrivă, simpatia scri
itorului pentru oamenii simpU. cu 
care na-a obișnuit in operele pu
blicate ta timpul vieții —■ pentru 
negrii oprimați» ca și pentru albii 
săraci — răzbate și aici cu vigoa
re, Căldura cu care descria repre
zentațiile artiștilor ambulanți, co- 
lindlnd tirgușoarele, ale căror spec
tacole le-a îndrăgit in copilărie, 

stat concludenta în această pri
vință*

Gloria de scriitor a Iul Twain 
si experiențele sale cu editorii — 
unii nepriceput, Iar oltU escroci — 
cuprind multe pagini din volumul 
„Vorbesc din monntnt". Și aici. In 
miezul pasiunii seta profesionale.

Twain face o separare netă a ca
racterelor. entuziasmîndu-se față da 
ceea ce el consideră moral și o- 
nest, si înflerîndu-l pe ceilalți- 
Disprețul său pentru gazetăria de 
„senzație'* — pa care l-a afișat 
ori de cile ori a avut prilejul — 
îl exprimă ironic, legat de 
m sntul cind era o dată bolnav la 
Londra, iar la unul din ziariști 
venit! să se intereseze de soarta 
lui a observat telegrame primită 
din partea redact! э|: „Dacă Mark 
Twain pe moarte, trimite cind sute 
cuvinte. Dacă mort, o mie1'.

Dar cel mal puternic apare per- 
sonalitates lui Twain în „profilu
rile" deșcrișș cu o ironia nimici
toare, De o atenție deosebită s-a 
bucurat din partea scriitorului, 
Theodore Roosevelt, acel președin
te al Statelor Unite care șl-a cls- 
tigat o tristă faimă pe plan mon
dial prin lansarea politicii „marii 
bite” fată de statele mici, ia îp- 
caputul acestui secol. Celor ce lău
dau calitățile fi priceperea acestui 
președinte în campania electorală. 
Twain le-a replicat necruțător; 
„Constituie oare un înalt exemplu 
din partea unui președinte al Sta- 
taior Unite faptul că și-a ținut 
cuvlulul» Reprezintă oare rsspac- 
tarea cuvlntului dat un lucru atît 
de deosebit cind persoana în cau-

» 
de mult ș

♦ 
ț

■ .- у. ♦
t 

ză este cel dlntîi cetățean al unei ♦ 
r
*
І

națiuni civilizate Г Pentru un tîl- 
har ar putea să constituie un com
pliment dacă am spune daspre al . 
că și-a tlnut cuvintul și a dat ast- j 
fel un înalt exemplu celorlalți tîl- j 
hari, dar acesta este probabil cel ♦ 
mai penibil compliment care a fost ♦ 
făcut vreodată pînă astăzi unui 
președinte al Statelor Unite. Si. ♦ 
rsferindu-se direct 
Roosevelt, Twain 

cazul președintelui 
nu a fost niciodată 
lui său cuvînt".

Merk Twain a sesizat 
de observație pătrunzător 
gerlme fenomenele 
lată cum descrie 
criză economică: 
dă, înăbușită, care

la 
exclamă : 
nostru, 
robul

Theodore
9
9
♦
♦

♦
9
9

pildă, о у

„In
I... acesta 

propriu-

cu spirit 
și eu a- 

sociale.vieții 
el, de 
„O panică șur ? 
nu face nici un f 

zgomot și nu prilejuiește isteri- ’ 
cate sau accese de furie î ea nu ț 
este ca o furtună, ci ca un flagel, » 
ca o paralizie. împrejurările in» 
care s-а produs te fac sa te gîn- » 
dești la a puternică mașină căreia : 
i-a scăpat cureaua de tran-nVsle". я

In ansamblu, volumul 
din mornrfnt" ne apare nu numai 
ca o lectură agreabilă și inedite, 

dar șl ca un document de primă 
importantă pentru întregirea ima
ginii personalității artistice a lui 
Mark Twain, Accentele de actua
litate se Impun în paginile demas
catoare da * deosebită tortă.

Z. PLOREA

„Vorbesc t
»
»
î»

»
♦

Acțiuni cu cartea
In scopul popularității cărții tn 

r!rutul oamenilor muncii, colecti
vul de conducere al clubului or
ganizează cu regularitate nume
roase acțiuni cu cartea.

Printre aceste acțiuni organiza
te ir ultimul timp se numără: o 
seară literară închinata vieții S* 
operei lui 
de poezie 
Februarie. 
„Eroismul 
glindit în
supra cărților „Risipitorii" da 
Preda si „Stele In plină zi" 
Olga Bergolț, dimineți de basme 
pentru copii, prezentări de cărți 
tehnice etc.

Bertholt Brecht, o seară 
dedicată ziiei de 16 

seara literară cu temu 
tineretului sovietic 
literatură", recenta

/olle tineretului
In cadrul „joilor tineretului" se 

fin cu regularitate eonîerințe pț 
diferite teme, se organizează nu
meroasa locuri distractive, con- 
cursuri .Cine știe ciștlgă" „Cine 
dansează mai frumos" și altele 
mult apreciate de tineret, ba una 
din ultimele joi de tineret тщь 
citorul constructor Stelea Mprin 
le-a voiblt tinerilor despre via
ța și aetivltateg scriitorului comu 
nist Julius FUcik neînfricat luptă
tor pentru libertate Gu acest pri
lej a iott prezentată și 
cărții lui Julius Fucik 
cu ștreangul de gît".

recenzie 
„Reportai

c. IOAN
corespondent
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Sarcini de partid judicios repartizate 
fiecărui comunist

COMUNICAT

Roadele muncii politice desfășu
rate de organizația do partid elnt 
determinate de activitatea pe eare 
o desfășoară membrii organizației 
respective In mijlocul oamenilor 
muncii. Pentru aceasta se cere ca 
toti comuniștii să fie activi, »ă 
desfășoare o muncă vie, multilate
rală. Un mijloc eficace de activi
zare a fiecărui membru și candi
dat dg partid il constituie sarcina 
de partid.

In cadrul sectorului VIII al mi
nei Lupeni își desfășoară activita
tea peste ISO de membri si can
didați de partid, influenta politică 
pe care o exercită oi asupra mun
citorilor si tehnicienilor din sec
tor are uq rol hotăritor in mobi
lizarea colectivului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Avînd in vedere însemnătatea pe 
eare o prezintă sarcina de partid, 
biroul organizației de bază s-a 
străduit să repartizeze Judicios 
sarcini tuturor membrilor si eandi- 

; daților de partid.
O bună parte din comuniști au 

sarcini in comitetul secției sindi
cale. în biroul organizației U.T.M., 
sau sînt propagandiști. Celorlalți 
la sînt încredințate răspunderi 

ncrete privind mobilizarea colec- 
yului la îndeplinirea sarcinilor de 
lan, intensificarea muncii politico- 

educative în sector, întărirea rjn- 
turilor organizației de bază. Un 
r«ju important pe care l-a avut 

ш vedere biroul organizației de 
bază cînd a repartizat sarcini, a 
fost acela ca aceste sarcini să co-

■ respundă posibilităților, gradului de 
‘ pregătire al celui căruia i se în- 
. credinfează. De pildă, tov. Tomșa 

Ernest, șef de grupă la un garaj 
de locomotive Diesel din subteran 
se bucură de apreciere pentru gri
ja pe caro o dovedește pentru în
treținerea fn bune condltluni a lo
comotivei, pentru calitatea repara
țiilor pe care le execută- Tinlnd 
cont de experiența lui în produc
ție și in munca de partid, biroul 

-.. organizației de bază i-a încredin
țat sarcina să se ocupe de edu- 

( carea mecanicilor de locomotive în 
^spiritul răspunderii pentru bune 
ЧЙІВЙіоодге a locomotivelor. Un alt 
^emplu îl constituia tînărul Do.

”.u Constantin, EI este un mutț.
■ harnic, disciplinat, exemplu 

• de urmat pentru caitalti ti. 
Apracilndu-i calitățile, bl
's încredințat sarcina să în- 
t activitatea poetului utemist 
itrol. Iată încă un exemplu t 

nicul Drotingher Rudolf aste 
>8cuț ca un artist amator vechi 

pasionat. Np de mult, biroul i-a 
rodințat sarcina să răspundă de 

rivitetea brigăzii artistice de a. 
îație din sector. Măsura a fost 
ni. Pasiunea cu care «e ocupă 

v. Droțingher de Îndeplinirea a- 
setai sarcini își arată pe deplin 

roadele.
Cunoașterea omului, a fiecărui 

pembru seu candidat de partid la 

\ Brigada condusa de Băcanu Sava de la mina Lupani a realizat în perioada care a 
hit plnă acum din acest an 2 000 tone de cărbune cocsificabil peste plan. Este un a- 

i'rt substanțial ia succesul colectivului sectorului I В care a extras în primul trimes- 
/ц al acestui an 5 000 tone de cărbune peste plen. Iată. în clișeu, schimbul condu» de 

■ ‘latilu Constantin din есеааЦ brigadă, In fata graficului întrecerii.

repartizarea de sarcini con
crete ore o mare importantă. 
Iată un exemplu în acest sens: 

'tovarășul Mihuț loan primise în- 
tr-un timp sarcina să se ocupe de 
educarea tov, Zimanski Iosif din 
activul fără de partid. Deși a tre
cut mal mult timp, tov. Mihut n-a 
reușit să ее ocupe de tovarășul ca
re ba fost încredințat. De ce» Cu 
prilejul unei analize, a reieșit eă 
Iov, Mihut n-a fost suficient de pre
gătit pentru această sarcină, De a- 
c«ea, biroul organizației de bază 
i-a repartizat o altă sarcină, anu
me de a se ocupa de difuzarea pre
sei și a luat măsuri pentru a-1 
sprijini. Din acest caz biroul a 
tras anumite concluzii. Acum a 
devenit o regulă ca atunci clnd 
repartizează vreo sarcină, biroul 
se consultă cu membrul sau can
didatul de partid respectiv, pentru 
a se convinge dacă este capabil 
să o îndeplinească.

Dar în viata lectorului, în ac
tivitatea organizației de bază se 
ridiaă, mai în fiecare zi probleme 
ftoi, care trebuie rezolvate la timp. 
De aceea, biroul încredințează 
membrilor și candidatilor de partid 
șt sarcini temporare. In cursul 
ternii, de pildă, sectorul a întîm- 
plnat greptătl din cauza gerului 
atît la haldă, la curățirea vagone- 
telor, cît și la culbutor. Biroul or
ganizației de bază a luat măsuri 
ca la flecare din locurile de mun
că hotăritonre pentru activitatea 
sectorului să lucreze membrii de 
partid cu experiență. Altfel, maiș
trii Cita Silviu și Pivacsek Adorn 
au fost repartizați la culbutor, iar

Marșrutele au
(Urmare din pag. 1-al

nevronfil nu au mai stat pe gîn- 
durl,

„.De sub piepaiafia Petriia, la 
fiecare 5 minute ieșea alte un va
gon Încercat cu cărbune lucios. El 
его luat e îndată in primire de 
către nivelatori, de stropitorii eu 
var ti de știchetatori, Cum aceș
tia terminau, linia de încărcare 
răminea deltidată liberă. in acea 
noapte preparafia nu s«a oprit 
nici mttear un minut! Schimbul 
Iui Gaier a încărcat în plus a- 
₽roa₽e 50 de vagoane I

Dar nici personalul de la cele 
două posturi C.F.R, de mișcare 
de la preparatia Petriia nu s-au 
Ideal mai pre/oe. Clnd maistrul 
de încărcare a anunțat termina
rea încarc, nil marșrutei de Bu
curești, vagoanele pentru comple
tarea trenului erau de mult alese. 
Manevrantli își făcuseră și ei da
toria. puntnd în aplicare idee a 
impiegatului. Trenul marșrută 
2610 de București a putut pleca 
din stația Petroșani conform gra
ficului.

tov. Krijela Carol la curățirea va- 
gonitelor.

Repartizarea sarcinilor este doar 
un început. Esențialul aste ca ele 
să fie duse la îndeplinire. In a- 
ceastă privință un mare rol îl 
are controlul biroului organiza

ției de bază, ajutorul practic pe 
care-1 acordă membrilor și can- 
didaților în îndeplinirea sarcini
lor. S-au dovedit deosebit de efi
cace discuțiile individuale cu mem
brii și candldații de partid, ascul
tarea de informări periodice din 
partea acsstora în ședințe de bi
rou sau în adunări generale. Slot 
solicitați pentru a prezenta infor
mări asupra modului în care își 
îndeplinesc sarcinile un membru 
sau candidat de partid cu rezul
tate diferite în muncă- De pildă, 
într-o recentă adunare, au prezen
tat informări tov. Traicovici la- 
cob, un membru de partid activ, 
cu inițiativă și tov. Eftimiu Gri- 
gore care, așa cum a reieșit și în 
adunare, își neglijează sarcina de 
a munci în codrul organizației 
U.TM, Pentru lipsa de răspundere 
față de sarcina Incrsdintată. al a 
fost criticat Iu adunare.

Folosind experiența do oină a- 
cum în repartizarea de sarcini tu
turor membrilor și candidatilor de 
partid, învătînd din lipsurile ce 
au existat, biroul este hotărlt eă 
muncească și moi bine, spre a 
asigura participarea tuturor mem
brilor și candidatilor de partid la 
întreaga activitate a organizației 
de bază.

1. DUBKK

vlecat la timp
Zorit încă nu se iviseră cînd 

lu gata de expediat șl marșrutg de 
Coșlariu. Două trenuri marșruta 
expediate Înainte de timp și alte 
trei convoaie ordinare eu cărbu
ne — iată rodul muncii entuziaste 
din aceea turd, a colaborării sta
tornicite între ceferiști șl perso
nalul de ia preparafte.

Estrada aninoseană — 
pe scena căminului 
cultural din Iscroni

După premiera care a avut loc 
cu eîteva zile înainte pe scena 
din localitatea lor, artiștii amatori 
anlnoseni au făcut prima lor de. 

. plasare cu spectacolul de estradă 
I „La braț cu cîntecul șl gluma", în 
comuna ișcroni. lecronenii prezent! 
în sală au aplaudat viu pe eel ее 
se perindau pe scenă, ea răsplata 
pentru măiestria cu care au inter
pretat clntecele populare și de mu, 
zică ușoară, precum ei numeroa- 

sele scenete șl 
momente vesele. 
Atît melodiile im 
terprotato do ti. 
norii Ioan Bona, 
Viorica Fodor, 
Maria Cpcman, 
Bvi Renor, soții
Janeu șî trie Qol- 
goțlu, cît și șce. 
netele vesele pre. 
zentate de Anton
Coșereanu șl 
George Negraru. 
s-au bucurat de
succes-

In zilele do 3B—30 martie a. c. 
a avut loo la București cea de-a 
Ш-a sesiune a Comisiei mixte gu
vernamentale romîno-bulgare de 
colaborare economică șl tehaico- 
știtnțifică.

In cadrul lucrărilor seaiunli, ca
re s-au desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească și de înțelegere re
ciprocă, Combia a analizat modul 
în care au fost aduse la îndepli
niră hoțărîrile sesiunii precedente, 
adopttnd măsuri corespunzătoare și 
a examinat noi probleme privind 
lărgirea colaborării economice din
tre cele două țări.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că hoțărîrile sesiunii a 
doua a Comisiei se realizează cu 
succes. Comisia a ascultat rapor
tul privind memoriul tehnico-eco- 
nomic, a complexului hidroener
getic din raionul Izlaz-Somovit pe 
Dunăre, elaborat de colectivul 
mixt de proiectant» romîni ți bul
gari și u dat indicații pentru con
tinuarea muncii,

In ceea ce privește realizarea 
prevederilor Acordului de credit 
cu privire la sprijinul pe care R.P. 
Romînă îl acordă R. P. Bulgaria In 
legătură cu dezvoltarea prospec
țiunilor geologice pentru găsirea 
unor noi rezerve de petrol, s-a 
constatat că partea romînă si-a în. 
deplinlt obligațiunile »ale.

Examlnînd posibilitățile lărgirii 
în continuare a colaborării eco
nomice dintre cele două țări, cele 
două părți au convenit cu privire 
la specializare ii livrări reciproce 
în domeniul produselor Industriei 
construcțiilor de mașini, siderur
giei. chimiei și altele, ceea ce va 
contribui la creșterea volumului 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țari.

Comisia a constatat, de aseme
nea, rezultatele pozitive obținute 
în munca organelor de planificare 
ale celor două țări, îu coordona
rea planurilor de perspectivă, co. 
laborare cere va continua și în 
viitor.

8.au mai relevat și succesele 
obținute în dezvoltarea și adînci- 
rea colaborării tehnico-stiințiflce

---------—©-------------

8ă organizăm bine munca pe șantier, 
să realizăm integral planul de predări

(Urmare din pag.

la ora actuală dispunem de o can
titate шаге da var pastă, stins încă 
cu 20—25 zile înainte de începe
rea lucrărilor. In vederea termi
nării complete a lucrărilor, șantie
rul a luat măsuri св odată cu pre
darea blocurilor iă fie terminate 
*1 finisajele exterioare. Schelele ex
terioare au început вб fie montate 
încă din luna martie pentru ca la

Au apărui
Cartaa тшімгикн 

șl fftlanțarulul|
de AL, CORDAȘEVSCHI 
V, ȘIARA

208 pagini. 6 lei 
Cuprinde cunoștințele teoretice 

și practice necesare muncitorilor 
mozaicari și falantari, prezentate 
la nivelul actual al tehnicii con
strucțiilor, In volum se specifică 
lucrările ce ee execută de mozai
cari și falanțari, se prezintă or
ganizarea »i tehnologia executării 
lucrărilor- Lucrarea se încheie cu 
un capitol In care se dau noțiuni 
de normare, măsurători și tehnica 
securității muncii.

Orchestra semisim fonică — din nou pe scenă
După ca a prezentat cfteva 

spectacole încununata de suc
ces in Petroșani el in cele
lalte localități din Valea 
Jiului, orchestra ssmlslmioni- 
că a clubului muncitoresc aJ 
sindicatelor din Petroșani a 
prezentul aseară ln sala 
CCVJ. un concert de mu
zică din opere, operete si 
programatică. Ац fost inter- 
pretate arii din operele „Boe

ma" ti „Clo Cio Ban" de 
Puccini, „Bărbierul din Sevil
la" de Roaalni, „Traviata" de 
Verdt, „Bvghenl Qneghin" de 
Сеаікоѵікі, precum și com
poziții de Motart, leo Dell- 
bea. Bolteau, Gounod, Ciprian 
Porumbescu, Constantin Du
mitrescu Paolo Tosti. Di 
Capua ș. a."

La remită concertului șt.an 
dat concursul Lfa Hubic, Ar-

Intra celp două țări, recomandîn- 
dn-aa noi măsuri pentru îmbună
tățirea activității în acest domeniu.

La discuții au participat din 
partea romînă tovarășii* Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, conducăto
rul delegației, Gh. Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și președintele Comitetu
lui de Stat ai Planificării, M. Flo- 
rescu, ministrul Industriei Petrolu
lui și Chimiei, C. Tuzu, ministrul 
Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini, B. Almășan, ministrul Mi
nelor si Energiei Electrice, N. 
Gheorghiu, adjunct ol ministrului 
Minelor șî Energiei Electrice, Gh. 
Hossu, președintele Comitetului de 
Stat al Apelor, M. Novac, vice
președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, V. Ionescu, adjunct 
a) ministrului Comerțului Exterior, 
iar din partea bulgară, tovarășii: 
Jivko Jivkov, prim-vlcepreședlnte 
al Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației. Apostol Pașev, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Constantin Popov, pre
ședintele Comitetului pentru Ener
getică și Combustibil pe de lîngă 
Consiliul de Miniștri, Stoian Sule- 
mezov, prim-vicepreședinte al Co
mitetului d» Stat al Planificării, 
Ivan Todorov-Gorunea, director ge
neral al Apelor, Pantiu Karapantev, 
vicepreședinte al Comitetului pen
tru Construcții de Mașini, Ivan 
Pianiciki, consilier economia la 
București, precum și ajți membri 
și exporti ai celor două delegații.

Protocolul sesiunii a fost sem
nat din partea romînă de tovară
șul Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne »1 din partea bul
gară de tovarășul Jivko Jivkov, 
prim-vicepresedinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria.

La semnarea Protocolului au 
fost de față membrii și experții 
ambelor delegații guvernamentale. 
Au asistat și Ivan Kinov, ambasa
dorul R. P. Bulgaria în R. P. Ro
mînă, precum și membrii Amba
sadei. ls

1 aprilie lucrările de tencuieli ex
terioare să ее desfășoare într-un 
ritm rapid, iar pentru cvartale și 
străzile rămase neasfaltate din a- 
nul 1962, șantierul a luat măsuri 
să fie asfaltate în cursul lunilor 
aprilie-mai.

Colectivul șantierului nostru este 
hotărît ca anul acesta să realizeze 
integral sarcinile de plan ce-i re
vin, dînd lucrări de bună calitate.

în librării
Economisirea de energie 

eleotrloă în întreprinderile 
Industriale

de A. A. MAXIMOV

80 pagini, 2,30 lei
Sînt expuse căile de reducere a 

prețului de cost al energiei elec
trice, problemele folosirii echipa
mentului economic și ale modifi
cării structurii consumului de e- 
nergie, Sînt trecute în revistă o 
serie de propuneri pentru econo
mia de energie și perspectivele re
ducerii consumului de energie în 
diferite ramuri industriale.

tistă Emerită, prim-solistă a 
Operei romîne de stat din 
Cluj, tenorul N. Scdrlătoiu 
și baritonul V. Mo foc sub 
conducerea dirijorului Vașile 
lucaciu.

Conceriul s-o bucurat de 
succes-

Aceiași concert va ti pre
zentat și astăzi ia orele 11 
ti ora 19 ln sala G.C.VJ. din 
Petroșani

%25e2%2580%259e.De
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vrcva minerilor francezi
Cuba

Lucrările Congresului latino^american 
de solidaritate eu

NITEROI 30 (Agerpres).
In tot cursul zilei de 29 martie 

lucrările Congresului latino-ameri
can de solidaritate cu Cuba s-au 
desfășurat în cadrul comisiilor 
constituite pentru fiecare problemă 
de pe ordinea de zi. In aceste 
comisii sînt reprezentați delegați 

' din toate țării a participante la 
congres.

După părerea unanimă a dele- 
gaților, problema cea mai impor
tantă este problema „întăririi și 
coordonării mișcării de solidarita
te cu Cuba". In cadrul unei co
misii speciale se desfășoară 
cuții despre formele ce se cer 

! losite pentru această mișcare 
devină o forță hotărîtoare 
continent

I Majoritatea delegațiilor consideră 
că trebuie să fie înființat un co-

mitet permanent latino-american de 
solidaritate cu Cuba.

Delegații au aflat cu mare sa 
tisfacție despre informația difuzată 
de posturile de radio braziliene, 
potrivit căreia guvernul federal 
intenționează să intervină în ac
țiunile autorităților statului Gua
nabara, în primul rînd ale guver
natorului Lacerda, care a luat mă
suri pentru a zădărnici congresul. 
După cum s-a anunțat președintele 
Braziliei Joao Goulart a ordonat 
trimiterea de trupe federale pen
tru a pune capăt acțiunilor anii- 

> ale lui Lacerda. 
acestui stat, 
congresului continuă 

mesaje de salut lin

ședințele comisiilor. După-amiază 
va avea loc o ședință plenară 
care va discuta și adopta propu
nerile și rezoluțiile pregătite 
comisii.

de

PARIS 30. Corespondentul Ager- 
pres transmite:

„Una din cele mai mari greve 
din istoria industriei carbonifere 
franceze", astfel caracterizează 
rul „L'Humanitâ" dîrzenia cu 
luptă de 30 de zile minerii 
toate bazinele carbonifere

☆

dis constituțional’
fo guvernatorul »
să Pe adresa
pe să sosească 1 

diferite țări
La 30 martie congresul își con

tinuă lucrările. Dimineața se țin
o-------- -----

Sesiunea Comitetului oțelului din cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U.
GENEVA. 30 — Trimisul special

Agerpres transmite:
La Geneva a avut loc sesiunea 

a 29-a a Comitatului oțelului din 
cadrul Comisiei Economice pentru 
Europa a O.N.U.

In ședința la care s-a discutat 
punctul de 
vind piața 
tul printre 
legației R.
nescu, șeful departamentului side
rurgiei din Ministerul Metalurgiei

-------- ©

NEW YORK 30 (Agerpres).
După cum transmit agențiile 

presă, Joao Goulart, președintele 
Braziliei, a ordonat trimiterea de 
trupe federale în statul Guanaba- 
ra pentru a pune capăt acțiunilor 
anticonstituționale ale lui Lacerda.

• guvernatorul acestui stat. După 
cum se știe, Lacerda a încercat 
să zădărnicească Congresul latino- 
american de solidaritate cu Cuba, 
interzicînd desfășurarea lui la Rio 
de Janeiro.

După cum 
Brito, liderul 
greș, care a
tărîre a președintelui, trupele gu
vernului federal sînt trimise în 
statul Guanabara „pentru resta
bilirea legalității".

Agenția United Press Internațional 
anunță că ministrul justiției al Bra
ziliei a declarat că guvernatorul 
statului Guanabara, Lacerda „a 
suspendat, după bunul lui plac, 
o serie de garanții constituționale". 
Din ordinul lui au fost 
unii delgați la Congres și 
împrăștiate mitingurile de 
împotriva acestei acțiuni.

„Potrivit constituției republicii, 
a spus ministrul justiției, guver
natorul nu are dreptul să comită 
nici

de

a declarat Oliv jira 
majorității în Con- 
anunțat această ho-

pe ordinea de zi pri- 
oțelului, a luat cuvîti- 
alții, conducătorul de- 
р. Romîne Ion Mari-

de Mașini, care 
serie de aspecte 

siderurgiei în

și Construcțiilor
s-a referit la 0
ale dezvoltării
R. P. Romînă.

In cadrul ac ai
fost dezbătute ș

leiași sesiuni au 
ji alte probleme, 

ca de pildă folosirea oțelului în 
construcții, automatizarea în side
rurgie, aspecte economice ale pre
gătirii minereurilor de fier, cola
borarea tehnică între țările euro
peni etc.

arestați 
au fost 
protest

La Leopoldville s-a deschis 
sesiunea parlamentului congolez

una din aceste acțiuni".

-=Ѳ

zia- 
care 
din 
ale

Franței pentru satisfacerea reven
dicărilor lor legitime, Federația 
sindicală C.G.T. (Confederația Ge
nerală a Muncii) a minerilor a dat 
publicității vineri o declarație în 
care protestează împotriva campa
niei oficialităților de a discredita 
minerii și revendicările lor în ochii 
opiniei publice.

La apelul comun 
derațiilor sindicale 
vineri a avut loa
Lens, centrul administrativ a așa- 
numitei „țări negre" 
o mare manifestație 
greviști. Aproximativ 
mineri, 
muncii 
vitate, 
cum și
au demonstrat pe străzile orașului 
și au participat la un mare mi 
ting în timpul căruia și-au afirmat 
hotărîrea de a continua greva 
pînă la satisfacerea revendicărilor 
lor. O adevărată mare de oameni 
au umplut piața orașului Lens. 
Reprezentanții federațiilor sindicale 
C.G.T., C.F.T.C. (Confederația fran
ceză a muncitorilor creștini) șl

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

So.-

sif 
df-7

al tuturor le
ale minerilor 
în localitatea

a cărbunelui, 
a minerilor 

80 000 de 
soții de mineri, oameni al
din alte sectoare de acti- 
din această regiune, pie- 
din alte regiuni învecinate,

L 
din 
3-a 
cî

F. O. (Organizația 
vriere”) care au luat cuvîntul în 
cadrul mitingului au exprimat hc- 
tărîrea de luptă a minerilor și im 
portanța unității tuturor minerilo. 
care reprezintă o armă esențial’1 
care le va permite să obțină 
tisfaeerea revendicărilor lor.

In întreaga Franță continuă 
se desfășoare acțiunea lansată
partidele politice și organizațiile, 
sindicale pentru ca fiecare salariat 
să contribuie cu valoarea unei 
zile de muncă pentru ajutOrăr - 
minerilor greviști. Pînă vineri i 
derațiilor sindicale ale minerilor 
le-a fost inmînată suma de 20t 
milioane franci.

După ce în cursul zilei de vinei» 
peste 120 000 de salariați de 
uzinele de gaz și electricitate 
Franța au organizat, pentru a 
zi la rînd, „greve surpriză" de
teva ceasuri întreruplnd curentul 
electric, Ia chemarea sindicatele», 
lor, oamenii muncii din aceste îi 
treprinderi precum și cei de la 
căile ferate au încetat aceste gre
ve timp de 2 zile. Organiza' 
sindicale au anunțat însă că ‘ 
țiunile oamenilor muncii din ac
te sectoare de activitate vo^ c 
pinde de felul cum vor 
tratativele cu guvernul care înd 
luni. Ei s-au arătat hotărîti să со- 
tinue lupta în cazul cînd revend' 
cările lor legitime nu vor fi s. 
tisfăcute.

LEOPOLDVILLE 30 (Agerpres). 
La 28 martie, cu o întîrziere de 

peste trei săptămîni a avut loc 
la Leopoldville deschiderea solemnă 
a sesiunii parlamentului congolez.

După cum s-a mai anunțat par
lamentul și-a început activitatea 
încă din 4 martie, în condițiile 
unei înverșunate campanii dezlăn
țuite de forțele 
go.leze pentru 
două camere. In 
reacțiunii de a 
Inferioară a 
întrunească 
de deputați 
desfășura

reacționare con- 
închiderea celor 
ciuda încercărilor 
împiedica Camera 

parlamentului să 
numărul 
pentru 

activitatea,

necesar
a-și putea 

adepții

goului au reușit să obțină majo
ritatea de voturi cu prilejul ale
gerii organelor conducătoare ale 
celor două camere. In asemenea 
condiții a fost posibilă, deși cu 

întîrziere, deschiderea parlamen
tului congolez.

Parlamentul își desfășoară lu
crările în condițiile în care în pre
sa congoleză au apărut numeroase 
știri și declarații critice la adresa 
politicii promovate de guvernul lui 
Adoula. Numeroși membri ai par
lamentului s-au pronunțat în ulti
ma vreme împotriva politicii inter
ne și îndeosebi, împotriva politicii

din
CIUDAD 

(Agerpres).
Agenția 

nistrul de

Situația
Guatemala

DE GUATEMALA 30

mi-

unității și independenței Con- externe a acestuia.
-------- e--------

Reuter anunță că 
război al Guatemalei 

a ordonat închiderea tuturor aero
porturilor și pistelor de aterizare. 
Potrivit ordinului, la 31 martie in» 
trarea în capitala Guatemalei va 
fi în genere închisă. Ordinul „re
comandă", de asemenea, tuturor 
locuitorilor capitalei Guatemalei 
să nu-și părăsească domiciliile.

După cum se știe, guvernul Gu
atemalei înspăimîntat de creșterea 
mișcării patrioților guatemalezi ca
re își apără cu arma în mînă li> 
bertatea, a declarat la 25 martie 
stare excepțională în țară pe o 
durată de 30 de zile.

In Birmania a fost semnată legea 
cu privire la apărarea drepturilor țăranilo**

RANGOON 30 (Agerpres).
Generalul Ne Win, președintele 

Consiliului revoluționâr al Birma 
niei a semnat legea cu privire la 
apărarea drepturilor țăranilor. Po
trivit noii legi, moșierii nu au drep
tul să dea în judecată pe țăranii 
datornici și nici să ceară aresta
rea acestora, sau confiscarea pă
mîntului uneltelor agricole, vite
lor și recoltei.

După cum se arată In informația 
Buletinului Consiliului revoluționar 
al Birmaniei începînd cu 1960 

moșierii au confiscat anual de la 
țăranii datornici 150 000 de 
de pămînt.

Potrivit legii cu privire la 
darea pămîntului, sentaată,
asemenea de Ne Win, „numai gu
vernul'poate da țăranilor în aren-

dă, moșierii nu mai au ace ! 
drept". *

"Darea în arendă a pămîntului 
va face prin comitete agricol" 
speciale sătești și orășenești.

LONDRA. Consiliul sindica
telor din Leeds (Yorkshire), unul 
din cele mai mari din Anglia, a 
adoptat o rezoluție în care cheamă 
Congresul Sindicatelor britanice 
să exprime solidaritatea oamenilor 
muncii englezi cu minerii greviști 
din Franța și să le acorde sprijin 
material.

stituție democratică care să pre
vadă dreptul electoral universal, 
se spune în memorandumul Par
tidului 
ționale 
cadrul

Unit al Independenței Na
din Rhodesia de nord. In 
unei conferințe de presă, 
avut loc la Cairo, un re-

acri

aren- 
de

------- ----—----------------------

In Depu ia amploare mișcarea 
grevistă

CAIRO. — Partidele africana, 
reprezentate în Asociația africană 
cu sediul la Cairo, condamnă cu 
hotărîre experiențele nucleare fran
ceze 
dată 
ti a 
frica
bic și Africa de sud-vast, se spune 
că popoarele Africii sprijină din 
toată inima Algeria eroică, care 
își apără suveranitatea. Africa,
subliniază în declarație, trebuie 
să fie liberă de arma atomică.

cars a
prezentant al acestui partid a de
clarat că memorandumul a fost 
transmis ambasadorului englez în 
Republica Arabă Unită.

LIMA 30 (Agerpres).
In Peru ia amploare mișcarea 

grevistă. Intr-o serie de regiuni 
ale țării au declarat grevă func
ționarii de stat La 29 martia au 
intrat în grevă lucrătorii de la 
spitalele din orașul Tarma și Hua- 
raz din regiunea centrală a țărit.

La Callao a început greva ge-

nerală în sprijinul muncitorilor 
concediați de la fabrica de încăl 
țăminte „Bata". La chemarea Fe 
derației sindicatelor muncitorilor 
din industria de încălțăminte la 
30 martie s-a anunțat că va în
cepe greva națională a muncitorilor 
din această ramură industrială.

în Sahara. Intr-o declarația 
publicității de reprezentan- 

11 partide patriotice din A- 
de sud, Basutoland, Mozam-

Stagnare în economia Angliei

S3

CAIRO. ■— Populația, băștinașă 
din Rhodesia de nord cere cu toa
tă hotărîrea ca această țară să 
părăseaspă neîntîrziat odioasa Fe
derație a Rhodes! ai și Nyassalan- 

i'S dului și să fie elaborată o, con-

LONDRA 30 (Agerpres).
In fiecare an, în preajma pre

zentării proiectului bugetului de 
stat spre examinare parlamentului, 
ceea ce se întîmplă de obicei la 
începutul lunii aprilie, Ministerul 
Finanțelor al Angliei dă publici
tății o sumedenie de date statis
tice. Documentele date publicității 
la 28 martie, — „Raportul econo
mic pe 1962" și „Cartea Albă" — 
date cu privire la venitul națio
nal și la balanța de plăți — con
firmă o dată mai mult faptul în
deobște cunoscut că economia An
gliei treee printr-d perioadă de

stagnare accentuată, și că se în
registrează fenomene de criză.

După cum se arată în „Raportul 
economic pe 1962", creșterea pro
ducției industriale a încetat în țară 
în al doilea semestru 1962. Autorii 
raportului explică această situație 
tristă prin stagnarea exporturilor 
engleze, fenomen legat de decli
nul din comerțul mondial în an
samblu, provocat în primul rînd 
de starea de criză din economia 
Statelor Unite. Stagnarea din e- 
conomia engleză a dus, firește, la 
creșterea simțitoare a șomajului 
și la scăderea nivelului de trai al

oamenilor muncii j în primul se
mestru 1962 veniturile lor reale 
s-au redus în urma creșterii pre
țurilor. In 1962 investițiile de ca
pital englez în țară și peste ho
tare s-au micșorat cu 28 milioane 
lire sterline în comparație cu 1961. 
Deficitul comerțului exterior se ri- 
dieă la 71 milioane lire sterline.

In 1962 povara fiscală care a- 
pasă pe umerii populației a crescut 
și mai mult — încasările Trezo
reriei de pe urma impozitului pe 
venit au crescut cu 376 milioane 
lire sterline, adică cu 12 ia sută. 
S-au mărit și încasările de pe ur
ma impozitelor locale.

1 aprilie .
PROGRAMUL I. 7,30 Sfaf 

dicului, 8,00 Sumarul ziaru ♦ 
teia, 8,30 Fantezie din t 
lui Jacques Offenbach, 9 J 
rețea ne e dragă, 9,30 Muz» 4 
Iară din țări socialiste, IC» 
lodii orchestrale de muzicii - 
ră, 11,05 Valsuri din opere, 
Mici piese de estradă, 12,00 
cert de muzică romînească,;-^ 
Muzică populară, 13,10 Instrui 
tiști de muzică ușoară, 14,30 f 
tece și jocuri populare romii 
și ale minorităților naționale, î 
Muzică ușoară, 16,15 Vorbe, 
Moscova I 17,30 Prietena noașt 
cartea, 18,30 Lecția de limba nJ 
(pentru începători), 19,00 In f 
cu știința, 19,45 Muzică popul, 
interpretată de Lucreția Ciobaf, 
20,15 Muzică ușoară de Marf 
Mihail, 20,40 Muzică simfonică ,1 
mînească, 
ționale, 
romînești 
GRAMUL 
pozitori sovietici, 
despre și pentru 
cîntecul și jocul 
patriei, 14,10 Arii 
Program de potpuriuri, 15,30 Mu 
zică populară 17,00 Muzică ușoe 
ră romînească, 18,41 Soliști 
mâții artistice de amatori. 
Muzică de dans, 20,30 Din 
popoarelor. 21,30 Lectură dramat 
zată din romanul „Lumina Nordt- 
lui” de scriitorul englez A. 
Cronin, 22,00 Muzică din opere. ?

-o- 
cinematografe'" 

t
NOIEMB' 
AL. SA 
Nana; 
umbră;

21,15 Pe teme inte^ 
21,25 Soliști și fornl 
de muzică ușoară. PR
II. 12,15 Valsuri de cO- 1

12,45 Prograi 
copii, 13,22 Ci 
pe meleaguri!» 

din opere, 14,3-

1 aprilie
PETROȘANI — 7 

Balada husarilor; 
Fecioara; PETRILA : 
NOASA : Soare și 
CÂNI: Piticul vrăjitor.
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