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Minerii Văii Jiului obțin noi succese 
în întrecerea socialistă

Pe baza creșterii 
productivității muncii

din sectorul 
Aninoasa. Dacă 

trimestrul I minerii 
urmă cu

In întrecerea socialistă ce se 
desfășoară între exploatările mi- 
niere din bazinul nostru carboni
fer, colectivul minei Petrila obține 
lună de lună rezultate tot mai fru
moase. Prin grija conducerilor ad
ministrative ale celor patru sec
toare productive, s-au luat măsuri 
menite să asigure o creștere con
tinuă a productivității muncii. Ast
fel, la începutul trimestrului II s-a 
trecut la împărțirea mai judicioasă 
a minerilor în brigăzi, a fost îm
bunătățit transportul în subteran 
prin întreținerea în bune condi- 
țiuni a arterelor principale de 
transport. De asemenea, în abata
jele minei au fost introduse noi 
transportoare blindate, perforatoare 
rotative și alte utilaje. Toate a- 
cestea, precum și munca însufle
țită a minerilor, au făcut să creas
că simțitor productivitatea muncii. 
In abatajele sectorului III, de pil
dă, s-a realizat o productivitate de 
6,176 tone cărbune pe post, cu 

с 0,600 tone cărbune mai mare decît 
sarcina de plan, iar în sectorul IV 
productivitatea muncii 
241 kg. cărbune pe 
plan. Rezultate bune 
privință s-au obținut
Uite sectoare productive ale ex
ploatării.

. wvitațn
Itat cele

La mina Lupeni, rezultatele oh 
ținute în întrecerea socialistă spo
resc zl de zi. Graficul întrecerii 
arată că în aceste zile pe primul 

întrecerea socialistă pe mi- 
situează colectivul sectoru- 
care de la începutul lunii 
a extras 385 tone cărbune 

cocsificabil peste plan. Zi de zi, 
harnicii mineri de aici au extras 
în medie cîte 77 tone cărbune în 
afara sarcinilor de producție. Cele 
mai frumoase realizări din acest 
sector le-au obținut brigăzile con
duse de Petre Constantin, Ghioan- 
că loan și Spînu Petre.

Pe locul următor în întrecerea 
pe exploatare se află minerii sec
torului I B. Săgeata de pe graficul 
sectorului indică : 266 tone 
ne peste plan în trimestrul 
graficul mai arată că în 
întrecerii pe sector sînt 

conduși de Băcanu Sava și Suciu 
Andrei. In luna aceasta, cele două 
sectoare au extras împreună 651 
tone cărbune cosificabil 
plan.

loc în
nă se
Iul III
apriilie

curii 
Piscu 
unele 
sectorului au rămas în
producția, în noul trimestru ei au 
reușit să-și îndeplinească ritmic 
sarcinile de plan și să trimită pre
paratiei Petrila mai bine de 200 
tone cărbune peste plan. Acest 

lucru se datorește faptului că con
ducerea sectorului și maiștrii mi

neri de aici se îngrijesc de apro
vizionarea la timp a fronturilor de 
lucru cu materiale și sprijină efec
tiv minerii în organizarea temei
nică a procesului de producție.

In această perioadă, cei mai buni 
în întrecere s-au dovedit a fi mi
nerii din brigăzile conduse de tov.
Bulgaru Gheorghe și
Francisc oare au extras în peri
oada care a trecut pînă acum din 
luna aprilie 221 și, respectiv, 152 
tone cărbune de calitate peste plan.

Șchneider

cărbu- 
II. Tot 
fruntea 
minerii

fată de 
această 

în cele-

a crescut cu 
post

in
și

Rod al creșterii produc- 
muncii ‘fB trimestrul II 
82f' tone cărbune extrase

Primele zile din' trimestrul 
anului curent au adus primele

peste

cartea de vizită a orașului

Cei mai buni 
în întrecere

.LUNA CURĂȚENIEI”

Buna gospodărire

> Aspectul exterior al unei clădiri 
este cea mai concludentă carte de 
vizită după care se poate afirma : 
„aici locuiește un bun gospodar". 
Tot astfel, cartea de vizită a unui 
oraș — și în general a oricărei a- 
șezări omenești — o constituie as
pectul străzilor, al parcurilor, clă
dirilor sale. După aceste aspecte 
se poate aprecia ce fel de gospo
dari sînt locatarii orașului.

In Valea Jiului, iarna care a în
ceput 
mult 
într-o 
unile
a așezărilor noastre, 
comunală orășenească, 
căreia cade această acțiune, a căutat 
ca și pe timpul iernii să gospodă
rească corespunzător orașul, să-i 
dea, un aspect plăcut. S-a ivit însă 
nenumărate greutăți care au făcut 
ca pe unele 
neglijată.

Astfel din 
de transport 
multă vreme
noaie menajere care dau un as
pect urît acastor străzi. Dar mai 
contribuie la aceasta și neglijenta 
unor cetățeni care nu urmăresc a- 
telajele și utilajele I.C.O.-ului 
să predea
întîmplare pe străzi.

In sfîrșit, primăvara a venit și 
E timpul, deci, ca gospodarii 
treacă la măsuri pentru ca în 
mai scurt timp localitățile Văii 
ului să capete un aspect cît mai 
plăcut. De altfel. Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular Petroșani 
a declarat luna aprilie „lună a cu
rățeniei". Pentru realizarea acestui 
obiectiv, întreprinderea comunală o- 
răȘenească a luat o seamă de mă
suri printre care instruirea Derso-

de vreme și 
în primăvară, 
măsură destul 
de curățire și

s-a prelungit 
a îngreunat 
de mare acți- 
înfrumusețare 
întreprinderea 

în sarcina

naiului, întocmirea' unui grafic 
prastații pe sectoare repartlzîndu-se 
utilajele, atelajele și oamenii în 
scopul unei cît mai bune deserviri 
și alte asemenea măsuri.

Totodată, colectivul sectorului de 
salubritate din Petroșani a lansat o 
chemare la întrecere către toate 
sectoarele din Valea Jiului pentru 
cel mai bine întreținut sector și 
pentru. cele 
din partea 
s-au angajat 
aprilie a. c. 
sarcinile

mai puține reclamații 
cetățenilor: muncitorii 
ca pînă Ia data de 25 
să îndeplinească toate

campaniei de curățenie.

Burtea Constantin a învățat me
seria în „pepinieră" de cadre a De
poului C.F.R. Petroșani., Muncitorii 
mai vîrstnici, printre care și comu
nistul loan Crișan l-au înconjurat 
cu dragoste, i-au împărtășit din 
„secretele" meseriei de lăcătuș in 
depou. Tînărul muncitor a pus mult 

, suflet in muncă reușind intr-o pe
rioadă relativ scurtă să pătrundă 
tainele meseriei alese. Iată-1, in 
clișeu, ajustind un cuzlnet de bielă 
pentru locomotivă.

străzi curățenia să fie

cauza lipsei de utilaje 
au rămas depozitate 
cantități mari de gu

ca
gunoiul, ci le aruncă la

Candidata de partid Zabor Eleonora este o tinără harnică, 
țuită și stimată de colectivul preparatiei Petrila. Ca președintă a co
misiei de femei din uzină și ca membră în comitetul U.T.M. de la pre- 
paratie, Zabor Eleonora își îndeplinește cu conștiinciozitate aceste sar' 
cini obștești.

G>

Producția de calcar 
la nivelul

face cunoscută 
harnic colectiv. 
Străuțiu Florin.

cerințelor
trimestrul I. Ca urmare, pe orizon
tul II de exploatare a fost amena
jată o rampă care a sporit simți
tor capacitatea de însilozare a ma
terialului; cariera a fost dotată cu 
un excavator, autocamioane bascu
lante, o foreză pentru forat și puș- 
cat masiv, au fost reprogra-nate 
sarcinile de plan, in cuprinsul pla
nului pe luna 
se și minusul

INTERVIU
nu
so 
că

de calcar la m-

Printre numeroasele unități eco
nomice din Valea Jiului se numă
ră și sectorul minier Bănița. Co 
lectivul carierei de aici exploatea
ză piatra de calcar, expediind zil
nic cca. 1000 tone de calcar si
derurgic furnaliștilor din Hunedoa
ra, Călan, Reșița.

In dorința de a 
activitatea acestui 
ne-am adresat, tov, 
șeful . sectorului, 
care ne-a relatat 
aspecte interesan
te din strădania 
colectivului pen
tru ridicarea con
tinuă a producției
velul cerințelor din acest an, sim
țitor sporite față de anul trecut.

„Munca la cariera noastră are 
un specific aparte față de celelal
te mine; se lucrează afară, in ex
ploatare la zi, atit pe arșiță cît și 
pe ploi, geruri sau viscole. De a- 
ceea, în activitatea curentă trebuie 
să ținem cont și de condițiile at
mosferice existente.

Iama aspră și îndelungată din 
acest an, ne-a provocat multe greu
tăți in muncă. Astfel, dacă in ia
nuarie am reușit să îndeplinim pla
nul de producție, vitregia Iui fe
bruarie ne-a răzbit: sectorul a ră
mas sub plan cu 4 000 tone calcar 1 
Problema aceasta, a provocat o pu
ternică frămîntare în rîndul colec
tivului nostru. S-au ținut ședințe 
de producție în care au fost ana
lizate posibilitățile pentru lichida
rea răminerii în urmă, s-au făcut 
propuneri in scopul realizării inte
grale a sarcinilor de producție pe

HAIDÂU DUMITRU 
inginer șef I.C.O.-Petroșani

(Continuare in pag. 3-a)

martie cuprinzîr.du- 
din februarie și alte 

asemenea măsuri.
Rezultatele 

au intirziat să 
arate : cu toate
iarna s-a - men

ținut și in luna martie, colectivul 
nostru a extras peste 27 000 tone 
calcar pe care la expediat benefi
ciarilor, realizind integral și chiar 
depășind sarcinile globale pe tri
mestrul I. Producția extrasă in a- 
cest trimestru este cu 15 000 tone 
calcar mai mare decit cea din tri
mestrul I al anului trecut !

. La obținerea acestui succes în
semnat, o contribuție importantă 
au dat brigăzile de pietrari condu
se de tov. Scutaru Constantin, Blaj 
Constantin, Gheletiuc Alexandru și 
Negaru Petru, ca și artificierii 
Panțiru Ion, Mihuț Ion, maiștrii de 
schimb Mara Ernest, Jitea Vasile, 
Vladislav Viorel și alți muncitori 
și tehnicieni din colectivul carie
rei noastre.

Trimestrul II pune în fața noas
tră sarcini sporite: trebuie să fur
nizăm combinatelor siderurgice mii 
de tone de calcar brut peste nive
lul atins in trimestrul trecut De 
aceea, ne-am propus realizarea u- 
nor măsuri tehnico-organizatorice 
printre care: pușcarea masivă In 
carieră cu încărcături concentrate, 
curățirea velrei orizontului I cu 
autobasculante,. dotarea parcului 
rulant cu 40 vagoneți noi și loco
motive de transport, introducerea 
planificată a lucrului pe două, 
schimburi la excavator și autobas
culante, ca și aite asemenea mă

suri.
Sintem încredințați că prin apli

carea acestor măsuri colectivul nos
tru va obține în trimestrul II noi 
și însemnate succese în muncă, va 
ridica producția de calcar la nive
lul cerințelor".

Citit’ în pag. IV-a

Brigada de mineri condusă de Nedelcu Nicolae din sectorul II al minei Lonea se numără prin- 
muncă. Membrii brigăzii au extras in luna trecută 270 tone cărbune peste 
decît angajamentul luat.
din membrii brigăzii — Furdui Gherasim, șef de schimb, Pleia Dumitru și

tre brigăzile evidențiate în 
plan, cu 210 tone mai mult 

IN CLIȘEU: O parte 
Pluaaru Mitică, vagonetari

• Experiențele și măsurătorile e- 
fectuate cu ajutorul stației 

„Luna-4" s-au încheiat
• Din U.R.S.S.
• Rebelii din Argentina au ca

pitulat
• Dezvoltarea bazei materiale a 

învățămîntului . superior în 
R. P. Polonă
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Orchestra semisimf onica din Petroșani 
în sălile de spectacole din

Apariția m viata cultural-artis
tică a orașului Petroșani a orehes- 
trei semisimfonice a duhului mun
citoresc al sindicatelor constituie 
un eveniment de mare însemnă
tate. O mină de entuziaști ai mu
zicii au reușit, pentru prima oară 
in orașul nostru, să prezinte in 
fata publicului dornic de aseme
nea manifestații, o formațiune ca
rp și-a asumat sarcina de a inter
preta muzică simfonică și de o- 
peră.

Cele nouă concerte susținute în 
ultimele cinci-șase săptămîni re
prezintă de fapt momentul de naș
tere a formației și un prilej de 
satisfacție pentru fiecare din noi 
cere dorim să ascultăm muzică 
simfonică.

Programul concertelor a fost 
destul de variat, fiind compus din 
muzică simfonică, de operă, uver
turi din opere, operete, și muzică 
populară, din creațiile compozito
rilor clasici și contemporani. Or
chestra, sub bagheta profesorului 
Vasile Lucaciu, s-a achitat cu un 
calificativ mai bun în interpreta
rea bucăților mai ritmice și melo
dioase (Uvertura la opera „Califul 
din Bagdad" de Boildieu și „Dans 
țărănesc" de C. Dumitrescu). In
terpretarea pieselor „Uvertura la 
opera Titus" de Mozart și „Valsul 
din noaptea Valpurgiei" din opera 
„Faust" de Gounod putea fi mai 
precisă. Cred însă că etapa de 
„rodare" temeinică a orchestrei 
va rezolva acest neajuns.

Cu ocazia concertelor s-a sim
țit un oarecare dezechilibru între 
diferitele compartimente instru
mentale ale orchestrei. In timp ce 
suflătorii din instrumente de lemn 
(Lazăr Adam .Crăciun Lascău, Ju- 
garu Lazăr, Feldmann Ludovic, 
Slovic Carol și Dragomir Antoni 
s-au comportat în general bine ca 
participare și preciziune, suflăto
rii din instrumente de alamă nu 
au fost suficient de exigent! la a- 
cordarea tonului, întrecînd uneori 
intensitatea în ansamblul orches
trei. Totuși se remarcă aportul po
zitiv al orchestranților Medișan 
Nicolae, Săsăranu Mihai, Sîrbu 
Romulus, Werșanschi Wilhelm, 
Baci Ludovic, Barbură Nicolae,

„POVESTEA UNEI NOPȚI STRANII*

Inceplnd de mîine, pe ecranul cinematografului „Al. Sahia" din Petroșani, va rula 
filmul „Povestea unei nopți stranii", o producție a studiourilor din R. P. Ungară.

Acțiunea filmului redă întîmplările dintr-o noapte stranie a anului 1948. In acea 
noapte un mare fabricant de stofe a murit In împrejurări misterioase, tn timp ce ișl sărbă
torea împlinirea a 75 de ani. Filmul reconstituie povestea unor oameni stăpiniți de ură 
și lăcomia după averi cît mai mari, după putere și legături.

IN CLIȘEU; O secvență din Шт.

Tămășescu Ilie, Sziics Iosif. Violo
niștii prezenți în concerte (Pataki 
Alexandru, Weber Ștefan, Leșni- 
can Grațian, Munteanu Dezideriu, 
Szinek Ladislau, Rai Mircea, Bă- 
dleeanu Teodora, Kovacs Bela) au 
reușit să facă față necesității de 
a reda eît mai fidel partiturile din 
program. Orchestra dispune de 
buni violonceliști (Kasuoș Ștefan și 
Kopeczky Francase) și, bineînțeles,

оммммеоемемммсоосмемсееоооо

CRONICA MUZICALA
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tovarăși ca Bruneth Gheorghe și 
Leampă Ion nu au fost mai pre
jos fiind instrumentiști cu mult 
simț artistic și muzicalitate.

Timpanistul Bhone Alfred a fă
cut față numărului mare de piese 
in general pretențioase.

S-a putut observa o gradație 
progresivă înspre bine în cele 
nouă concerte ale orchestrei.

Apariția artistei emerite Lia Hu- 
bic, de Ia Opera Romînă de Stat 
din Cluj, ca solistă a ultimelor 
patru concerte a adus un suflu 
de încredere și o pecete de serio
zitate tinerei noastre formații. Lia 
Hubic este bine cunoscută prin 
nenumăratele ei succese de pe 
scenele romînești cît și cele de 
peste hotare. Fiecare arie inter
pretată de dînsa a adus o satis
facție de „zile mari" publicului 
nostru.

Tenorul Nicolae Scărlătoiu, cate 
este unul di® principalii animatori 
ai formației, înzestrat cu o voce 
cu . un timbru plăcut și întindere 
remarcabilă, a reușit să întreacă 
mult nivelul obișnuit al amatori
lor. Remarcăm interpretarea reu
șită a canțonetei ,,Maria Mari" a 
„Ariei lui Lenski" (din opera Ev- 
gheni Oneghin de Ceaikovski) cît 
și a pretențiosului rol al lui Al
fredo din duetul cu Violeta (din 
opera „Traviata" de Verdi) ală
turi de Lia Hubic.

Baritonul Viorel Motoc, Înzes
trat cu o voce nuanțată, de o in
tensitate suficient de maleabilă și 
un colorit vocal plăeut, s-a remar
cat prin interpretarea ariei lui

-j---....................  .

FILMUL SĂPTÂMÎN1I

Valea Jiului
Gaal (din opera „Vînt de liberta
te" de Dunaevski), Ariei lui Gei- 
mont („Traviata" de Verdi) pre
cum și a canțonetei „Ideale".

Violonistul Pataki Alexandru 
ne-a dăruit o „Baladă" de Ciprian 
Porumbescu plină de farmec și 
gingășie și ne-a impresionat prin 
lirismul cu care a interpretat a- 
ceastă minunată compoziție romî- 
nească.

Dificilă și obositoare a lest 
munca dirijorului, profesorul Va 
sile Lucaciu. Stăpînirea orchestrei, 
mai ales în privința ritmului și a 
intensității, a cerut dirijorului mul
tă energie și pricepere. Coeziunea 
firească dintre dirijor, orchestră șl 
opera muzicală cere mult exercițiu 
și sperăm că în concertele ce vor 
urma ea se va manifesta într-un 
mod mai palpabil.

Sîntem convinși că această for
mație merită tot sprijinul și pri
mele ei concerte dovedesc posi
bilitățile ei viitoare de dezvoltare 
fructuoasă.

Dorim orchestrei semisimfonice 
ca ea să fie nucleul din care în 
ctirînd să crească „Filarmonica 
de amatori a Văii Jiului".

SIMION CREȚI'

Din activitatea artiștilor plastiei 
din Petroșani

Recent, Cenaclul artiștilor plastici 
din Petroșani a ținut o ședință d: 
analiză a activității in care s-au 
dezbătut diferite metode de creație 
în domeniul artei plastice, s-au ana
lizat rezultatele obținute de artiștii 
plastici din Petroșani și s-an făcut 
propuneri pentru activitatea de vi
itor a cenaclului.

Cu această ocazie s-a constatat 
că artiștii plastici din Petroșani au 
avut o activitate rodnică. Astfel, 
au participat cu 60 de lucrări 
la expoziția deschisă in Petroșani 
cu ocazia Zilei minerului, 5 artiști 
plastici au participat cu 10 lucrări 
la expoziția interregională de la 
Timișoara, iar 4 artiști au participat 

cu 15 lucrări la 
expoziția anuală 
de stat de gra
fică.

Paralel cu a- 
cestea, membrii 
cenaclului de 
artă plastică din 
Petroșani au 
confecționat 2 
expoziții volante 
pentru muzeul 
regional Deva, 
destinate sate
lor, iar în pri
vința artei mo
numentale, un 
colectiv de 5 
artiști a reali
zat două fres
ce la Institutul 
de mine din

Tot mai mulți
In anul trecut, biblio

teca mobilă a sectorului 
IV de la mina Lonea a- 
bia număra cițiva citi
tori. Dar de la începutul 
anului 1963 s-a făcut o 
largă popularizare a căr
ții tehnice, politice și be
letristice. Rezultatei: 
n-au intlrziat să se ara
ta. Tot mai mulți mun-

Clubul a deverul pentru anino- 
seni unul din cele mai îndrăgite 
locuri de petrecere a timpului li 
ber. Nu-i zi în care spre acest lă
caș de cultură, din comuna de pe 
Vale, să nu-și îndrepte pașii zeci 
și zeci de mineri, meseriași, teh
nicieni și ingineri din localitate. 
Ii duce aici setea de cultură, do
rința de a-și petrece orele libere 
în mod plăcut și instructiv. Acti
vitatea clubului e bogată și va 
riată și fiecare găsește aici ce-1 
interesează. Redăm mai jos doar cî- 
teva spicuiri dintr-o zi de muncă și 
odihnă a cîtorva dintre musafirii 
de fiecare zi ai clubului.

„Sus bâiefi“
Vagonetarul Coșereanu Anton a 

coborlt în adine odată cu ivirea 
zorilor. Tot atunci a intrat in șut 
și circularistul Podaru Mihai, iai 
Состав Maria împărțea minerilor 
lămpile cu o iuțeală demnă de in 
vidiat. In aceeași dimineață, sora 

medicală Iancu Anișoara se îngri 
jea de sănătatea celor bolnavi, iai 
Uțu, soțul ei, adăuga noi cuaoș 
tințe la cele acumlate in școala 

dr> maiștri pe care o urmează. Deși 
fiecare dintre ei are altă ocupa
ție, după terminarea serviciului 
ne toți îi unește o preocupare co
mună. Cu toții sînt membri ai bri
găzii artistice de agitație și, pe 

lingă producție ori școală, se stră
duiesc să fie la înălțime și ca 
artiști amatori. Acum, brigada 
pregătește un nou program intitu
lat „Sus băieți". In el, vor fi lău- 
dați minerii care au dat cărbune 
mult și bun, meseriașii care au 
făcut numai lucru de calitate și, 
bineînțeles, codașii vor fi criticați. 
Dar să nu anticipăm. Să lăsăm 
artiștii amatori să beneficieze de

Petroșani. De asemenea, cenaclul 
de artă plastică din Peticeam a 
sprijinit activitatea artiștilor ama
tori din Valea Jiului, lucru ce a 
făcut ca mulți artiști amatori să 
participe cu lucrări proprii la faza 
pe tară a bienalei de artă plastică. 
Astfel, cercul de artă plastică din 
Lupeni a primit premiul de cerc 
fruntaș pa țară, iar 5 elevi din ca
drul școlilor din Valea Jiului au 
obținut diplome cu ocazia „Expozi
ției republicane a elevilor".

Secția de artă plastică din cadrul 
Școlii populare de artă, va partici
pa la înfințarea Muzeului etnogra
fic regional din Orăștie, iar o bri
gadă de artiști plastici se va depla
sa la Hunedoara ș Ghelar pentru 
organizarea unei expoziții cu lucră
rile realizate.

Cu toate aceste realizări, așa 
cum a reieșit din cuvîntul partici- 
panților la discuții, activitatea ce
naclului artiștilor plastici din Petro
șani poate fi însă și mai bună. Pen
tru aceasta este necesar însă să se 
acorde o atenție mai mare muncii 
cu amatorii, să fie atrași cît mai 
mulți oameni ai muncii spre aceas
tă frumoasă artă, să se realizeze 
lucrări mai multe și cît mai variate. 
Este necesară, de asemenea, or
ganizarea unor cicluri de expuneri 
în domeniul artei plastice, care să 
contribuie la popularizarea artei 
plastice în Valea Jiului.

MARCU PETRU 
inspector cultural.
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cititori
citori din sector au de
venit cititori pasionați ai 
cărților aflate în biblio
tecă. Tovarășii Labaș Ca
ret Neacșu Radu, Pint ea 
Mihai, Bîrluț Clement, 
sint doar patru din cei 
peste 50 de cititori ai bi
bliotecii mobile a secto
rului.

TEODOR MERCA 
corевро nd »nt

LA CLUB
elementul surpriză și... „Sus bă
ieți" atît în producție cît și la 
brigadă.

„La braț cu cHitecul 
și gluma“

Așa este intitulat noul program 
de estradă pregătit de aninoseni 
care cuprinde două acte și 18 ta
blouri. Cine sînt interpret» î Să 
vă prezentăm doar cițiva dintre 
ei; Borca Ioan este electrician la 
sectorul IV, Reiner Eva e casnică 
Cînd e vorba de eîntec, are însă 
un cuvînt de spus și orchestra 
Să-l auzi pe supraveghetorul Ba 
ra loan cîntînd la contrabas, pe 
Vuia Aurel la saxofon sau pe Mes 
mer Nicolae, mecanicul de la corn 
presoare, la acordeon, că te-ai și 
prins în vîrtejul dansului. Electri
cianul Bone Iosif și-a găsit un in
strument muzical potrivit califică 
rii și înclinației. El cîntă la chitară 
electrică cu care a fost dotat de 
curl nd clubul.

Și alte activități...
Dacă Bone Iosif-fiul este în

drăgostit de muzică, Bone Iosif-ta- 
tăl joacă îtn fiecare zi biliard. Aici, 
are adversari și vîrstnici ca el și 
tineri. Lupta pentru cucerirea unui 
loo fruntaș prinde în întreceri și 
mulți amatori de șah. Nici aici nu 
există limită de vlrstă. Vezi la 
cite o masă un pionier prins la 
luptă cu un bătrînel cu ghiocei Ia 
tîmple. Iacob-baei, pensionarul are 
deseori drept adversar pe fiul său 
Nicolae, acela de-i mecanic la цд 
puț orb. Se cam supără bătrînuj 
cînd ia bătaie, dar a doua zi se 

revanșează. Apoi lupta reîncepe 
cu aceeași înverșunare. Să spună 
Czasar loan, Stingă Emanoil șl 
ceilalți șahiști dacă nu-i așa.

Nu se cade să scrii despre clu
bul minerilor aninoseni fără să a- 
mintești de bogata-i bibliotecă, cu 
mii de volume și cu cititori mulți, , 
de toate vîrstele, de»filmele Vizio
nate aici, de echipa de teatru, de 
ping-pong și încă de multe altele.. 
E un fapt pozitiv că tot mai mulțl^ 
mineri de la Aninoasa, după pe ies 
din șut și se odihnesc puțin, lși 
petrec timpul liber la club.

D. CRIȘAN

zzSe caută un vinovat** 
din nou pe scenă

Aseară, pe scena Teatrului de 
stat din Petroșani a fost prezen
tată în reluare piesa de teatru 
„Se caută un vinovat", comedie a 
dramaturgului francez Marcel Аутл 
Piesa s-a bucurat de succes. 

Actorii Longin Mărtoiu, Dana Pan- 
tazopol, Georgeta Nicolae, Mina 

Ana, Ion Tifor, Constantin Possa, 
Viorica Tifor, Dimitrie Bitang, Ște
fan Iliescu, Elena Nicodim, Cons
tantin Miron și Aurel Crăciun care 
au făcut parte din distribuția piesei 
au fost aplaudați pentru jocul lor 
sobru, vioi, plin de vigoare și 
expresivitate.

Comedia „Se caută un vinovat" 
va fi prezentată și azi la ora 20 
în sala Teatrului de stat.

—o—

A fost reorganizat 
colectivul de creație
Zilele trecute, comisia culturală 

a comitetului sindicatului de la 
mina Petrila a ținut o ședință în 
care s-au discutat probleme privind 
îmbunătățirea activității culturale 
în orașul Petrila. Printre altele, la 
ședință s-a hotărît infințarea de noi 
brigăzi artistice de agitație în sec
toarele productive ale exploatării. 
Totodată, s-a trecut la reorganiza
rea colectivului de creație care să 
întocmească textele pentru viitoare
le programe ale brigăzilor artistice 
de agitație.

In acest colectiv de creație au 
fost atrași mineri, muncitori din 
sectoarele electromecanic și admi
nistrativ, tehnicieni și ingineri.

Imediat după ședință, colectivul, 
de creație a și trecut la acțiune.



In centrul problemelor muncii colectivului
In cele trei luni care s-au scurs 

pînă acum din acest an, in sectorul 
I A de la mina Lupeni s-au pro
dus schimbări de o adîncă semnifi
cație. La sfîrșitul lunii februarie, 
bilanțul producției sectorului arăta 
un minus de peste 2000 tone fată 
de planul la zi. Sfîrșitul lunii mar
tie, a găsit același sector pe un 
loc de frunte in întrecerea cu ce
lelalte colective ale sectoarelor mi
nei Lupeni. In cea de a treia lună 
a anului curent minerii sectorului I 
A au dat peste plan 2246 tone de 
cărbune, prin care au recuperat 
minusul de producție din perioada 
precedentă și s-au situat in rîndul 
celor cu planul îndeplinit și, depășit.

Care sînt factorii care au deter
minat această schimbare esențială ?

Cei care muncesc în abatajele 
sectorului au simțit din plin efec
tul măsurilor preconizate de organi
zația de bază în scopul redresării 
situației producției, rolul ei condu
cător în lupta pentru creștersa pro
ductivității muncii. Este adevărat că 
la rămînerea în urmă a contribuit 
situația defavorabilă prin care a 
trecut o parte din abatajele sec
torului datorită intercalațiilor groase 
de steril în zăcămînt, aprovizionării 
neritmice a abatajelor. Comuniștii 
nu s-au împăcat însă cu atitudinea 
unora dintre mineri care spuneau 
că în asemenea condiții planul nu 
poate fi realizat. Trebuia dovedit 
Că greutățile pot fi învinse și a- 
ceastă sarcină și-au asumat-o co
muniștii din sector în frunte cu bi
roul organizației de bază.

Prima problemă asupra căreia a 
insistat biroul a fost analizarea ca
uzelor pentru care o parte din bri
găzi nu-și realizau planul, in ve
derea luării de măsuri pentru lichi
darea răminerii în urmă. In această 
situație erau șase brigăzi din sec
tor. Biroul organizației de bază a 
convocat conducerea tehnică a sec
torului și comitetul secției sindicale 
la o consfătuire, în discuția căreia 
a'pus o singură problemă: cum 
silit ajutate brigăzile din abataje, 
ce trebuie făcut pentru ca fiecare 
brigadă să-și Îndeplinească sarcinile 
do1 plan. Ctnd s-a analizat modul 
ИІ fiara tehnicienii sînt repartizați 
pe brigăzi apr г a le acorda, asis
tență tehnică și ajutor în organi
zarea muncii, s-a constatat un fe
nomen care poate fi intilnit și în 
alte sectoare din minele Văii Jiului; 
cei mai buni tehnicieni și maiștri 
răspundeau de brigăzile bune, 
iar care într-adevăr aveau nevoie 
de ajutor și îndrumare, rămîneau, 
practic, fără îndrumare calificată. 
Biroul organizației de bază a propus 
următorul lucru : de brigăzile slabe 
să se ocupe cei mai buni ingineri, 
tehnicieni și maiștri. Mai mult, de 
fiecare din aceste brigăzi să se 
ocupe trei tehnicieni, cite unul pe 
schimb, astfel ca rămînerea in ur
mă să fie învinsă în cel mai scurt 
timp. Așa s-a și procedat. Conduee- 
rea uneia din brigăzi a fost încre
dințată minerului Jeler Iosif, care s-a 
dovedit un bun organizator al muncii 
iar tehnicienii Nagy Carol, Gozman 
Iacob și artificierii Vumeșan Lazăr
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HOTA

Un obicei urît
îngrijitoarele stației și unii ce

feriști din gara Livezeni practică 
de cîtva timp un obicei urît: sub 
oehîi îngăduitori ai șefului de sta
ție ei „golesc" vagoanele C.F.R. 
de importante cantități de cărbu
ne destinat cocsificării pe care îl 
folosesc drept combustibil pentru 
încălzit. Surprinsă descărcind căr
bune din vagoanele nr. 408 744 și 
456 777 și .trasă la răspundere, una 
din femei a încercat să motiveze 
fapta în felul următor: Dacă din 
vagoanele cu cărbune ce trec prin 
stație, unii cetățeni particulari își 
umplu aproape zilnic cile un să
culeț cu cărbuni, noi de ce nu 
am lua ?

E cît șe poate de clar: aceste 
cuvinte denotă o insuficientă grijă 
fată de mărfurile, materialele și 
bunurile aflate temporar în raza 
Stației.

Exprimată prin fapte de loc o-- 
norabtle, atitudinea unor salariați 
din stația CF.R. Livezeni trebuie 
să dea de gîndit conducerii stației.

A. NÎCULESCU 

și Dascălu Gheorghe au primit sar
cina să-l ajute. De brigada lui Spă- 
taru Gheorghe au fost repartizați 
să răspundă maiștrii mineri Urdă 
Ion, Ciulea Carol și artificierul Bră- 
teanu Ion. S-a stabilit ca pentru 
creșterea productivității muncii în 
abatajul brigăzii lui Stuparu loan 
să S3 introducă aici un crater blin
dat și pușcarea pe plasă metalică, 
direct pe crațer. Pentru reușita a- 
cestei acțiuni, inginerul membru de 
partid Cătană Mihai, maiștrii mineri

VIAȚA DE PARTID

Ha bina Ernest, Dealt luliu și Miller 
Adalbert au primit sarcina de a a- 
juta brigada în organizarea muncii 
în chip nou. Așa s-a procedat cu 
fiecare brigadă : s-a stabilit concret 
ce trebuie făcut, și rezultatele n-au 
întîrziat să se arate: toate brigă
zile rămase în urmă au început să 
obțină succese In îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan.

De o deosebită eficacitate s-a bu
curat inițiativa luată de biroul or
ganizației de bază privind Întări
rea disciplinei în muncă a tinerilor 
mineri și muncitori din sector, creș
terea răspunderii lor față de sarci
nile încredințate. Tovarășii Feher 
Vasile, secretarul organizației de 
partid, inginerul Sil Frederich șeful 
sectorului, Nagy Carol, președinte
le comitetului secției sindicale și 
Velek Ion, secretarul organizației 
U.T.M. și-au propus să stea de vor
bă individual cu toți tinerii din 
sector, spre a vedea în amănunt 
cum muncesc ei, ce preocupări au 
în producție și în timpul liber, cum 
își ridică nivelul calificării profesi
onale, de ce unii dintre ei absen
tează nenrotivat, întîrzie sau nu-și 
îndeplinesc sarcinile de producție. 
Acțiunea a necesitat mult timp, răb
dare, dar aceasta a permis să se 
tragă o serie de concluzii importan
te asupra îmbunătățirii muncii po
litico-educative și de ridicare a ca
lificării profesionale cu tinerii din 
sector. Trebuie menționat că însăși 
aceste discuții cu fiecare tînăr s-au 
făcut simțite în îmbunătățirea mun
cii multor mineri și muncitori ti
neri. Concluziile desprinse din cadrul 
discuțiilor purtate cu tinerii au fost 
dezbătute în cadrul unei adunări 
generale a utemiștilor, în care s-au 
stabilit măsuri concreta privind în
tărirea disciplinei, ridicarea califi
cării și organizarea mai bună a 
timpului liber. Este semnificativ 
faptul că chiar in această adunare 
mulți tineri și-au manifestat dorința 
de a urma cursuri de calificare, de 
a participa la corul clubului, și la 
celelalte fo. mâții cultural-artistice. 
Pe loc a fost formată o brigadă ar
tistica de agitație a sectorului, ca
re și-a fixat ca sarcină să contri-

Pentru îmbunătățirea învățămîntului
Zilele trecute, la Institutul de 

mine din Petroșani a avut loc o 
consfătuire în care a fost anali 
zat învățămîntul universitar seral 
din cadrul institutului și s-au sta
bilit unele măsuri pentru îmbună
tățirea acestuia. La consfătuire au 
luat parte cadre didactice din in 
stitut, invitați din partea exploa
tărilor miniere și întreprinderilor 
din Valea Jiului, studenți.

Din referatul expus de tovară
șul prodecan Koecs Wilhelm, pri
vind activitatea studenților de Ia 
cursul seral a reieșit că aceasta 
a fost mulțumitoare.

Cadrele didactice care predau 
la cursurile serale se străduiesc 
zi de zi să predea cursurile într-o 
formă cît mai accesibilă studenti 
lor utilizînd din plin descrierile, 
exemplificările, schemele șt grafi 
cele, fără însă a diminua impor 
tanta cursurilor. Ia disciplinele cu 
caracter tehnic pronunțai, expli
cațiile sînt însoțite de exemple 
practice, fapt ce contribuie ia sin 
tet.izarea materialului predat. De 
asemenea, s-a arătat că deși nu 
mărul orelor de lucrări practice 
este redus pentru studenții de la 
cursul seral fată de cei de la 

buie în primul rînd Ia îmbunătă
țirea muncii tineretului.

Aceste măsuri, paralel cu atrage
rea agitatorilor la desfășurarea unei 
munci politice susținute pentru li
chidarea rămînerii în urmă, pentru 
întărirea răspunderii față de realiza
rea ritmică a planului la fiecare 
loc de muncă, respectarea N.T.S., 
pentru îmbunătățirea continuă a 
procesului de producție, au adus 
colectivului sectorului satisfacția de 
a se situa pe un loct fruntaș în 
întrecere.

Bineînțeles în sector mai sînt pro
bleme de rezolvat. Ca să fii într-a
devăr fruntaș în întrecere nu este 
îndeajuns să sporești producția. 
Calitatea trebuie să corespundă ce
rințelor, și în această direcție tre
burile in sector nu merg chiar bine. 
Biroul organizației de bază s-a 
sesizat de această problemă și ea 
va fi pusă atît în discuția adunării 
generale a' organizației de bază din 
luna aprilie, cît și în dezbaterea 
consfătuirii de producție. Cu sigu
ranță că în perioada care urmează 
se vor face progrese și în lupta 
pentru îmbunătățirea calității pro
ducției, deoarece comuniștii secto
rului o consideră drept sarcina cea 
mai importantă ce le stă în pre
zent în față.

I. B.

Tovarășa Drob' Florica este propagandistă la un cerc de învăță- 
mînt de partid la mina Vulcan. Fotoreporterul nostru a surprins-o in 
timp ce se pregătea pentru expunerea ce urmează s-o prezinte în fața 
membrilor și candidaților de partid din sectorul VII al minei.

universitar seral
cursul de zi, totuși prin preocupa 
rea permanentă a asistenților și 

interesul pe care îl manifestă stu 
denții, lucrările practice sînt e 
fectuate în bune condițiunL

Dar, pe lîngă părțile pozitive, 
atît referatul prezentat cît și multi 
din cei peste 20 de participanți la 
discuții au scos Ia iveală și o se
rie de lipsuri care au existat în 
activitatea studenților de la cursul 
seral. Astfel, frecvența la cursuri 
n-a fost întotdeauna mulțumitoare. 
Mulți studenti lipsesc de la cursuri 
datorită faptului că sînt reținuți 
de întreprinderile în care lucrea
ză pentru efectuarea anumitor lu
crări sau sînt repartizați în așa 
fel pe schimburi îneît nu pot frec
venta cursurile. Or, dispozițiile 
prevăd că acei studenți care frec
ventează cursurile serale ale insti
tutelor vor fi programați să Іиете- 
ze numai în schimburile de dimi
neață. Deci, conducerile întreprin
derilor vor trebui să țină cont de 
acest lucru. Alți studenți care vin 
de la Uricani, Aninoasa sau din 
alte părți, întîrzie deseori de la 
cursuri datorită funcționării defec
tuoase a autobuzelor.

O problemă importantă discu
tată în consfătuire a fost recruta-

№a gaipodăiire — 
cartea de liiila a orațuliii

(Urmare din pag. l-a)

Tot pentru înfrumusețarea ora
șelor din Valea Jiului, sfatul po
pular a alocat cea. 1 150 000 lei 
pentru întreținerea și extinderea 
zonelor verzi, parcurilor și procu
rarea de flori, arbori și arbuști or
namentali, iar deputății din circum
scripții, responsabilii de blocuri, 
străzi și comisiile de femei vor 
sprijini prin acțiuni de muncă pa
triotică și prin menținerea de către 

j cetățeni a curățeniei, toata acțiu
nile organizate de către între
prindere în această perioadă 
cît și mai departe. Intreprî lerea 
noastră solicită de asemenea spriji
nul tovărășesc al celor două uni
tăți de transport din oraș — I.R.T A. 
și S.T.R.A. pentru a ne da concur
sul, atunci cînd din lipsă de utilaj 
de transport nu vom putea face 
față sarcinilor cu propriile noastre 
mijloace. Împreună cu concursul 
cetățenilor, vom lupta ca fiecare 
stradă, fiecare cartier din orașul 
nostru să fie cît mai curat, cu as
pect cît mai frumos, atrăgător.

rea studenților pentru cursurile 
serale. Exploatările miniere și în 
treprinderile vor trebui să recru
teze din timp pe cei mai destoinici 
muncitori, fruntași în producție șt 
în activitatea obștească, pe cei 
care au dragoste de muncă și în
vățătură și care prin activitatea 
lor în procesul de producție au 
făcut cinste întreprinderii respec
tive.

Lulnd cuvîntul în încheierea con
sfătuirii, tovarășul rector al Insti
tutului, prof. ing. Kovacs Ștefan a 
remarcat că prin eforturile comune 
depuse de cadrele didactice și stu
denții seraliști s-au obținut lezul 
tate bune asigurînd în același timp 
consfătuirea că va ține cont de 
toate propunerile făcute.

Atragerea pe scară largă a mun
citorilor fruntași la învățămîntul 
Universitar seral și îmbunătățirea 
permanentă a acestuia vor duce 
la îmbinarea armonioasă a teoriei 
cu practica și implicit la forma
rea unor cadre inginerești bine 
pregătite devotate cauzei construa- 
ției socialiste în patria noastră -- 
a spus în încheiere vorbitorul.

ing. ANDREI IANAȘ 
asistent I.M.P.

TELEGRAME
EXTERNE

Lucrările primei sesiuni 
a Sovietului Suprem 

al R. S. F. S. R.
MOSCOVA 6 (Agerpres).
La 5 aprilie s-au încheiat lucră- i 

riie primei sesiuni a Sovietului , 
Suprem al R.S.F.S.R. al celei de-a( [ 
VI-а legislaturi.

Deputății Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. au ales în unanimitate pe), 
Nikolai Ignatov președinte al Pre- ' 
zidiului Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R.

Ghenadi Voronov a fost confir
mat în unanimitate Președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R.
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Scrisoarea deschisă adresată 
de ziarul „Al-Ahbar“ 
președintelui Kennedy

CAIRO 6 (Agerpres).
La 5 aprilie ziarul ,,A1-Ahbar" a 

publicat o scrisoare deschisă 
adresată președintelui S.U.A. 
Kennedy, în care se arată 
că „amestecul S.U.A. în tre
burile Vietnamului de sud cons
tituie o încălcare grosolană a acor
durilor de la Geneva din 1954".

Mii de soldați americani, se spune 
în scrisoare, luptă în Vietnamul de 
sud pentru a apăra o dictatură pu
tredă. După șapte ani de război ne
declarat dus de S.U.A. în Vietnamul 
de sud și după ce pentru acest răz
boi s-au cheltuit milioane de do
lari, guvernul proamerican al lui 

Ngo Dinh 1 iiem este tot atît de 
departe de vretorie ca și la început,
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A 14-a întîlnire 
a parlamentarilor englezi 

si vest-germani
BONN 6 (agerpres).
La 5 aprilie în localitatea Konigs- 

winter, de lîngă Bonn, s-a deschis 
cea de-a 14-a întîlnire a parlamen
tarilor englezi și vest-germani. Par- 
ticipanții la întîlnire vor discuta 

în primul rînd modalitățile de „li
chidare a crizei europene" ivită în 
legătură cu eșecul tratativelor de 
la Bruxelles. Se va discuta, totodată 
problema forțelor nucleare mutila- 
terale ale N.A.T.O.

—=o=—

împotriva extinderii 
bazelor militare 

în Cipru
NICOSIA 6 (Agerpres).
După cum relatează agenția Re

uter peste 800 de locuitori din lo
calitatea Akrotiri din Republica Ci
pru, situată în apropierea unei baze 
militare britanice, au organizat la 
4 aprilie o demonstrație în fața co
mandamentului bazei.

Potrivit agenției, demonstranții 
au protestat împotriva faptului că 
trupele engleze au făcut construcții 
militare pe teritoriul localității res
pective, nesocotind protestele local
nicilor.

☆

LONDRA 6 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că 2 000 

de soldați britanici precum șî un 
escadron de parașutiști dintr-un 

regiment al forțelor aeriene brita
nice vor efectua timp de o lună 
manevre militare în insula Cipru.

- = ©----
In 1962

15000 de ostași diemiști 
au trecut de partea 

tortelor patriotice
"SAIGON 6 (Agerpres).
La 4 aprilie, 46 de ostași diemiști 

dislocați din Saigon pentru întă
rirea detașamentelor de pedepsire 
din provincia Bin Din au trecut de 
partea partizanilor sud-vietnamezi.

In cursul anului 1962, de partea 
partizanilor au trecut 15 0Q0 de os
tași diemiști.
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Experiențele și măsurătorile efectuate 
cu ajutorul stației „Luna-4“ s-au încheiat
MOSCOVA 6 (Agerpres). Comu

nicat TASS:
La 6 aprilie, la ora 4,24, stația 

automată „Luna-4“ a trecut la o 
distcnță de 8 500 km. de suprafața 
Lunei.

Experiențele și măsurătorile e- 
fectuate cu ajutorul stației „Luna- 
4" s-au terminat, 
dio cu stația va 
teva zile.

S-a obținut un 
perimental avînd 
tanță pentru rezolvarea unor pro
bleme tehnice legate de explora
rea Lunei. Datele măsurătorilor sint 
în curs de prelucrare și 
la centrele științifice din 
se ocupă de cercetarea 
cosmic.
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Legătura prin 
mai continua

vast material 
o mare

ra- 
cî-

ex- 
impor-

analizare 
țară care 
spațiului

In continuarea zborului său, sta
ția „Luna-4" se va roti în cursul a- 
nului 1963 în jurul Pămfntului pe o 
orbită alungită. Distanța maximă 
dintre stație și Pămînt în prima ro
tație va fi de aproximativ 700 000 
km., distanța minimă — aproxima
tiv 90 000 km. Datorită influenței 
forței de atracție a Soarelui șl Lu
nii, orbita de deplasare a stației 
„Luna-4“ va suferi cu timpul mo
dificări serioase. Din această cauză 
stația va ieși din sfera de acțiune 
a forței de atracție a Pămîntului și 
se va transforma într-un satelit 
tificial al Soarelui.

Cu aceasta se încheie seria 
comunicate TASS cu privire la 
plasarea stației ,,Luna-4‘',

Normalizarea 
situației din Siria
DAMASC 6 (Agerpres).
Potrivit agenției Associated Press, 

la 5 aprilie ministrul de interne și 
guvernatorul militar general adjunct 
al Siriei, «olonelul Amin El Hafez, 
a ordonat ridicarea restricțiilor de 
circulație decretate pe întreg teri
toriul

Tot 
fez a 
prilie
școlilor din Siria. După cum s-a mai 
anunțat, acestea au fost închise 
prin decretul guvernamental din 
2 aprilie în urma demonstrațiilor 

care au avut loc la Damasc și Alep.

din Argentina 
capitulat
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Dezvoltarea bazei materiale 
a învățămîntului superior in R. P. Polonă

VARȘOVIA 6 (Agerpres).
Anul acesta au fost alocați apro

ximativ 500 milioane zloți pentru 
dezvoltarea școlilor superioare.

Se prevede ca în cursul acestui 
an să se dea în folosință o serie 
de noi construcții totalizînd 330 000 
metri cubi — 1 500 încăperi în că-

minele studențești și aproximativ 
800 de camere de locuit pentru co
laboratorii științifici.

Pe primul plan figurează inves
tițiile în vederea dezvoltării Uni
versității Jagellone în legătură cu 
cea de-a 600-a aniversare a aces
teia.

-e-

Petro- 
incen- 
a fost 
petrol

CARACAS. — In statul Zulia 
(Venezuela) diz» cauza exploziei unei 
bombe cu plastic a fost deteri
orată conducta de petrol aparținînd 
societății americane „Creol 
leum Corporation". In urma 
diului provocat de explozie 
întreruptă aprovizionarea cu 
a rafinăriei din Amuae.

Aceasta este a doua explozie care 
a avut loc în ultima lună la a- 
ceastă conductă de petrol.

LEOPOLDVILLE. — După cum 
transmite agenția France Presse, 
Biroul Politic al Partidului solida
rității africane din Congo a ho- 
tărît să întreprindă pe lîngă se
cretarul general al O.N.U. un de
mers în favoarea punerii în liber
tate a lui Antoine Gizenga, deținut 
în prezent în insula Bolabemba.

21 de țări, precum 
din mai multe țări 
unor organizații in-

GENEVA. — La 5 aprilie la Pa
latul Națiunilor din Geneva și-a 
încheiat lucrările cea de-a 19-a 
sesiune a Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului.

La lucrările comisiei au participat 
delegați* din 
și observatori 
și din partea 
ternaționale.

VARȘOVIA. — Anul acesta în sa
natoriile și casele de odihnă din 
R. P. Polonă își vor petrece con
cediul peste 300 000 de oameni ai 
muncii.

In localitățile climaterice și bal
neare se fac pregătiri intense pen
tru sezonul de vară. Se construiesc 
20 de noi sanatorii în care se vor 
putea odihni în același timp 20 000 
de oameni ai muncii.

Siriei.
odată, subliniază agenția, Ha- 
ordonat reînceperea la 6 a- 
a cursurilor universităților și

BUENOS AIRES 6 (Agerpres).
Rebeliunea militară din Argentina 

declanșată la 2 aprilie a luat sfîr- 
șit ѵіпэгі seara odată cu capitula
rea rebelilor. Președinția republicii 
a anunțat oficial că a fost semnat 
acordul cu privire Ia condițiile de 
predare ale rebelilor. In același 
timp, rebelii, concentrați la ultima 
lor bază, Puerto Belgrano, s-au pre
dat trupelor guvernamentale. Prin
tre ei se află comandantul bazei 
contraamiralul Jorge Palma, precum 
și contraamiralul Guillermo Perez- 
Piton. După cum transmite agenția

a Iți ofițeri
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Gazele naturale 
din Uzbekistan
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TAȘKENT 6 (Agerpres).
In ultimi patru ani, ponderea 

gazelor naturale în balanța de 
combustibil a Uzbekistanului a 

crescut de 6 ori, reprezentînd a- 
nul acesta 26 la sută, anunță 
TASS.

O dată cu descoperirea boga
tului zăcămînt de la Gazli, ga
zele naturale au început să în
locuiască 
bustibil. 
zeificate 
Pe baza
funcționa și centralele electrice 
în curs de construcție, cu o pu
tere totală de 1,8 milioane kW. 
Se proiectează și construirea 
nei termocentrale cu o putere 
4 000 000 kW.

Uzbekistanul, care 
mult era consumate 
tibil, aprovizionează 
cu gaze Kazahstanul.
ta R.S.S. Uzbecă va începe să 

aprovizioneze cu gaze și R.S.F.S.R., 
Tadjikistanul și TurGmenia.

în prezent la fabricarea unui la
minor uriaș în lungime de 1 km. 
și avînd lățimea de 96 m. Meta
lul incandescent se va deplasa 
cu o viteză de 36 km. pe oră, ♦ 
pentru a se transforma la ca
pătul transportorului în șine des
tinate liniilor ferate înguste, în I 
grinzi și în laminate de diverse J 
profile.
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celelalte tipuri de com- 
In Uzbekistan sînt ga- 
75 de centre populate, 
gazelor naturale vor

Vagoane 
cu cupole de sticlă
MOSCOVA 6 (Agerpres).

ti

de

depină nu 
de combus- 
in prezent 
Anul aces-

Un laminor uriaș
• LENINGRAD 6 (Agerpres).

!
• Executînd o comandă a meta- 
' lurgiștilor ucraineni, constructorii 
; de mașini din Leningrad lucrează

MOSCOVA 6 (Agerpres). « 
Inginerii sovietici au proiectat î 

un vagon de cale ferată, 
de mult visau turiștii.

Trezindu-se dimineața, 
de pasageri ai vagonului 
despărți de confortabilul compar
timent cu cîte 2—4 locuri, pen
tru ca urcînd pe o scară să a- 
jungă la etajul vagonului. Acolo,

la care
4

♦ 
♦ 
♦ 
♦

*
- _ t
sub bolțile transparente ale cu- î 
polei de sticlă, la 5 m. deasupra ♦ 
pămîntului, călătorii se vor in- j 
stala în confortabile fotolii, de J 
felul celor din 
mea seăldată în
se culori se va perinda în fața î 
ochilor lor cu 
km. pe oră.

Primul tren
ne ®u cupole de sticlă va 
să circule pe căile ferate 
tice în anul viitor.

cei 28
se vor

avioane. Iar Iu- ’ 
lumină și diver- ’

o viteză

format din

de 140 I
♦
♦
*vagoa- « 

începe I
sovie- -

•
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U.P.I., un mare număr de 
argentinieni care au luat parte la 
rebeliune au fugit în Chile și 
Uruguay, sau au cerut azil poli

tic la diferite ambasade latino-a- 
mericane din Buenos Aires. Agehția 
France Presse transmite că deocam
dată nu se cunoaște soarta gene
ralilor Menendez și Federico Toran- 
zo Montero, care ș-au aflat în frun
tea rebeliunii și sînt dați dispăruți.

Potrivit agenției Reuter, acordul 
cu privirie la predarea rebelilor 
prevede obligația din partea guver
nului de a exclude din viața publi
că pe sprijinitorii fostului preșe
dinte argentinian Juan Peron. Ci

tind „surse guvernamentale" aceeași 
agenție relevă că acordul prevede, 
de asemenea, predarea necondițio
nată a unităților rebele din cadrul 
marinei, precum și traducerea în 
fața tribunalelor a conducătorilor 
militari și civili ai rebeliunii.

Agenția U.P.l. transmite că, drept 
urmare a lichidării rebeliunii, guver
nul a ordonat retragerea patrulelor 
militare de pe străzile capitalei 
țării, Buenos Aires. Gărzile din fața 
clădirilor guvernamentale au fost 
ridicate și s-a permis reluarea zbo
rurilor interne ale avioanelor co
merciale.

6 (Agerpres). 
Coreeană se acordă o 
construcției de mașini

Io В. P. 1. [umană imreite 
proăntlia de utilaje miniere

PHENIAN
In R.P.D.

шаге atenție
și mecanisme pentru industria mi
nieră și a cărbunelui. In luna fe
bruarie, de pildă, constructorii de 
mașini nord-coreani au produs de 
trei ori mai multe excavatoare 
decît în perioada corespunzăt ire 
a anului tracut. Crește simțitor pro
ducția de burghie mecanice, «îm
presoare de aer, transportoar# cu 
lanț, precum și alte 
niare.

Potrivit prevederilor 
anul 1963 în republică
duce cu 80 la sută mai multe ma
șini și utilaje miniere decît în anul 
1962.

utilaje ші-

planului, in 
se vor pro-
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Lichidarea unei bande 
de contrarevoluționari în Cuba

i
I

î
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UM PRIM PAS
Cînd jocul a luat sfîrșit, orgolio

sul Roy Welensky, șeful guvernu
lui federal al defunctei Federații a 
Rhodesiei și Nyassalandului, a fă
cut un gest care, după părerea a- 
genției Reuter „este fără precedent 
în relațiile internaționale ale Com- 
monwealthului": a refuzat pur și 
simplu să participe la un prînz o- 
ferit în cinstea lui la Londra de 
premierul Macmillan. Faptul ar pu
tea fi considerat un paradox dacă 
ținem seama că pînă nu de mult 
acest stîlp al rasismului din Africa 
Centrală considera guvernul conser
vator de la Londra drept principa
lul său mentor, urmîndu-i întoc
mai indicațiile. Nu a fost oare We
lensky cel care a reprimat întot
deauna, cînd cu șiretlicuri, cînd cu 
brutalitate, mișcarea de eliberare 
națională a populației băștinașe din 
cele trei teritorii ale federației ?

Ce s-a intîmplat ?
Puternica mișcare de eliberare 

națională din cele două Rhodesii, 
de sud și de nord, și din Nyassa- 
land a pus guvernul englez în fața 
unei grele încercări. Vrînd-nevrînd, 
guvernul englez, la sfaturile pri
mului ministru adjunct, Butler, în
sărcinat special cu studierea aces
tei probleme, a hotărît să-și re
tragă firma de pe frontispiciul a- 
cestei hibride uniuni teritoriale cu 
un accentuat iz colonialist. De aici 
hotărîrea de a acorda, la început 
Nyassalandului, iar aeum și Rho

desiei de nord, dreptul de a ieși 
din federație. Desigur, este vorba 
doar de retragerea girului oficial, 
căci lucrurile vor continua (speră 
cei de la „Colonial Office") să ră- 
mînă mai departe așa cum le-a 
statornicit apostolul colonialist, Ce
cil Rhodes, în secolul XIX. Adică 
bariera de culoare va rămîne Ia 
locul ei, iar „ British South Com
pany", „North Chaterland" și alte 
companii similare vor continua să 
stoarcă bogățiile și vlaga acestor 
țări.

In ce-1 privește pe Roy We
lensky, n-are decît să se console
ze cu situația de reprezentant al 
nimănui. Căci după înfrîngerea su
ferită de către Partidul federal u- 
nit al lui Welensky la alegerile 
din 14 decembrie 1962 din Rhode
sia de sud, teritoriu unde rasiștii 
au pozițiile cele mai puternice, a- 
cest partid nu mai reprezintă pe 
nimeni, nici măcar pe colonialiști. 
In locul lui Whitehead, omul lui 
Welensky, în fruntea guvernului 
local al Rhodesiei de sud a venit 
Winston Field, șeful partidului 
Frontul Rhodesiei, care se situează 
pe poziții și mai extremiste decît 
sir Roy. Este deci ușor de înțeles 
de ce domnului Welensky nu i-a 
mai ars de dineul oferit de Mac
millan.

In fața perspectivei de a rămîne 
fără firma oficială a „City"-ului, 
Welensky a făcut o ultimă încer

care disperată cutreierînd culoare • 
le Camerei Comunelor, pentru a 
strînge semnături pe o petiție; 
„Dacă Rhodesiei de nord și Nya
ssalandului li se acordă dreptul de 
a ieși din faderație, Rhodesia de 
sud vrea și ea independență". Cu 
alte cuvinte, dacă populația băș
tinașă a federației vrea indepen
dență, atunci acest drept să ni se 
acorde mai întîi nouă, rasiștilor 
din Rhodesia de sudl. Că albii nu 
reprezintă decît o infimă minori
tate din numărul populației acas- 
tuî teritoriu, nu contează. Princi
palul e să obțină ei independența 
apoi... (Exemplul celor din Repu
blica Sud-Africană este destul de 
edificator). De fapt, să fim bine 
înțeleși, Roy Welensky nu-i urăș
te pe toți negrii. Nu este el acela 
care l-a sprijinit în fel și chip pe 
negrul Moise Chombe atunci cînd 
era în situații extrem de dificile ? 
Altfel stau lucrurile cu Joshua 
Nkomo, care vrea independența po
porului din Rhodesia de sud, nu 
independenta rasiștilor. Abia înapo
iat de la O.N.U., unde a luat cu- 
vîntul în fața Comitetului pentru 
aplicarea declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale și a avut în
trevederi cu U Thant, Nkomo a 
și fost condamnat la 6 luni de mun
că silnică.

...Destrămarea federației rasiste 

a Rhodesiei și Nyassalandului si
tuată chiar în inima continetului 
unde se află ultimele vestigii ale 
colonialismului, constituie dacă nu 
o victorie deplină, cel puțin un 
început de victorie a luptei popoa
relor din această regiune. Fără 
îndoială mai există și vor mai exis
ta numeroase dificultăți. In primul 
rînd se pune problema de a se 
trece de la acordarea dreptului de 
separare la faza superioară a in
dependenței. Apoi trebuie să se 
țină seatna de faptul că, potrivit 
unui plan bine ticluit, bogățiile 
Rhodesiei de nord se prelucrează 
în Rhodesia de sud cu forță de 
muncă din Nyassaland. Ce se va 
întimpla în viitor ? Bineînțeles că 
o dată ce aceste trei teritorii vor 
căpăta o independență reală și la 
conducerea lor vor veni reprezen
tanți autentici ai populației africane 
între ele se vor stabili acorduri 
în sensul unei colaborări economice 
și de altă natură. Una este însă 
să reglementezi relațiile economice 
in mod echitabil, urmărind intere
sele fiecărei țări, și alta este să 
lași frîu liber lăcomiei capitalului 
străin.

Așadar, un prim pas a fost fă
cut. Mișcarea nestăvilită de elibe
rare a popoarelor din țările acestei 
federații l-au înlăturat pe Welensky 
de pe scena politică. In ce privește 
rasismul care mai dăinuie încă, 
și dominația capitalului străin din 
cele trei teritorii, popoarele res
pective vor ști ce au de făcut.

HAVANA 6 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anunță că 

unități ale forțelor armate revo
luționare din Cuba au lichidat în 
provincia Matanzas două bande de' 
contrarevoluționari. Bandele de cri
minali, aflate în serviciul Agenției 
centrale de investigații a S.U.A. 
(C.I.A.), subliniază Prensa Latina — 
au comis mai multe acte criminale,
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După vizita 
regelui Marocului în S.U.A.

NEW YORK. — Regele Hassan al 
П-lea al Marocului, care a între
prins o vizită de 11 zile in Sta
tele Unite, a părăsit la 6 aprilie 
New Yorkul îndreptîndu-se spre 
Rabat.

In timpul vizitei sale la Washin
gton, Hassan ai II-lea a dus tratative 
cu președintele S.U.A. John Ke
nnedy și cu alte persoane ofici
ale. Cu acest prilej a fost reconfir
mată înțelegerea dintre S.U.A. și 
Maroc cu privire la lichidarea ba
zelor militare americane de pe te
ritoriul marocan.
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S.U.A. au efectuat o nouă 
explozie nucleară subterani
WASHINGTON 6 (Agerpres).
Comisia S.U.A. pentru energia 

atomică a anunțat că la 5 aprilie 
în S.U.A. a fost efectuată o nouă 
explozie nucleară subterană la po
ligonul experimental din statul 

Nevada.
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