
Proletar] din toate țările, unfți-vă!

’ O inițiativă bună
Avînd nipt suportul de 

susținere a statoarelor, 
una din locomotivele e- 
lectrîce de 200 c.p. de la 
mina Lonea a fost scoa
să din uz și garată tem
porar la depoul C.F.I.

— Trebuia să treacă 
cel puțin cîteva săptămîni 
pînă ce locomotiva va 
putea fi repusă în func
țiune — spuneau munci
torii din sectorul de 
transport — deoarece cu 
mijloacele existente mina 
nu poate executa o lucra
re atît de importantă. 
Membrii de partid din de

pou au hotărît însă altfel; 
După o scurtă consfătui

re cu șeful depoului-G.F.I., 
lăcătușii Cuc Stan, To
por Eugen, KIeh Wilhelm 
și Nicolae Laurențiu au 
început lucrul. In cîteva 
zile ei au reușit să con
fecționeze din materiale 
recuperate un nou suport 
de susținere pentru sta
toare grăbind darea în 
folosință a locomotivei 
scoase din uz.

La mina Lonea iniția
tiva muncitorilor de la 
depoul C.F.I. a fost căl
duros apreciată.

ȘTEFAN NAGY
mecanic de locomotivă — 

mina Lonea
o.

CREȘTE NUMĂRUL INUVATORILOR
r

La preparația Petrila 
numărul inovatorilor creș
te lună de lună. Nu de 
mult, cabinetul tehnic din 
uzină a înregistrat noi 
propuneri de inovații. 
Printre cele aprobate și 
aplicate recent în produc- 
ție4se numără „llispoiitiv 
di? scoaterea și introduce
rea rulourilor la benzi 
transportoare", concepută 
de Florescu loan, „Dis
pozitiv de susținere pen
tru roata dințată de la 
malaxor" cars aparține

activitatea echipelor de 
întreținere a instalațiilor 
din întreprindere și con
tribuie. la reducerea sub
stanțială a numărului de 
ore de lucru.

inovații importante te 
preparația Petrila au fă
cut și tovarășii Ioniță loan. 
Perdi Ștefan, Rad Gheor- 
ghe, Breazu Cornel, Mol
dovan Traian, Gonciulea 
Vasile, Galinski Vasile.

MARIA MAER
EMILIAN DOBOȘ

Tovarășa Piopșoreamy- ®ena este „o hawțisă si .pri
cepută muncitoare la secția electrică a ^reparației 

1 Petrila In fiecare lună ea își depășește cu 5^-10 la 
sută Sarcinile de producție.. ........ t a..

IN CLIȘEU: Tovarășa Plopșoreanu Elene în tim
pul lucrului. • •" ' ■

îmbunătățirea.A4ăsuri pentru îm 

protecției muncii
Maior Iosif.maistrului

Ambele inovații ușurează
muncitori preparația

Petrila
Grija pentru 

muncii in uzină

Toate forțele colectivului 
pentru realizarea planului de predări
Infruntînd o iarnă destul de 

grea, muncitorii, tehpicieai jșțîiB* i 
ginerii din colectivul” І.СЛАІИ., ай 
reușit* ea în-,- primei? .treji lam. — .1 
mai-ales în cursul lunii martie cînd 
plănui' a* fost" depășit' cu 5 la sută 

•<-;să creeze o bază temeinică pen
tru obținerea de noi reălizări îh 
trimestrul II. • Astfel? față:- de • amil I 
І962 cînd în aceeași perioadă nu 
s-au -început- decit- dpuă lucrări 
noi din cauza lipsei de documen
tație, ir. acest an‘ aii fost începute ' 
șase lucrări noi, și mai avem încă 
șas“ în plan.'Este‘adevărat că? ma
joritatea lucrărilor noi nu au fost 
începute .conform , graficelor, .din 
lipsa formelor . de avizare (bazin 
R.H., pul 11 Vulcan, depou de lo
comotive Lupeni, de materiile 
(instalația ЛіЕѴ), ori a lipsă de 
utilaje; de construcții (buldozere 
pentru drumuri la Dîlja și la ca
nalizarea Văii Ciinpa).

„ La lucrările aflate în continuare 
din, anul trecut, în această perioa
dă am pus accent pe activitatea 
sectorului, de montaj: acesta, era 
singurdl care în perioada de iarnă 
putea să-și desfășoare activitatea 
aproape în mod normal, fără inves
tiții suplimentare care să greveze 
asupra prețului de cost. Astfel, 
s-a intensificat montajul instala
țiilor da săpare de la puțul sud- 
Aninoasa Și de la puțul auxiliar nr 
1 — Dîija, montarea ventilatoare 
lor de la „Planir" și suitorul cen
tral de la mina Lupeni. Mărită să 
fie evidențiat în mod deosebit co
lectivul de montaje de la lotul A- 
nioasa care, cu toate greutățile în- 
tîmpinate, a reușit să pună parțial 
în funcțiune instalația de săpare 
a puțului sud Aninoăsa, puț prin 
care anul viitor se va furniza căr
bune noii preparații Coroiești. Cît 
despre construcții, p? primele trei 
luni, în exterior s-a lucrat numai 

f‘lâ tu-rtiSrea butoanelor' Ій fundații
sau în elevații, masive (canaliza 
tea pîriului Crividiâ). betoane ar
mate s-au făcut numai acolo unde 
era nevoie pentru continuarea lu
crărilor de montaje (casa compre- 
soarelor Anînoasa și centrala ier- 
mică la puțul auxiliar nr. 1 Dîlja). 
Nerespectarea termenelor de livra
re a confecțiilor executate de

U.R.U.M.P., (cofrajul și podul de 
lucru pentru puțul auxiliar nr. 1 
Dîlja, confecțiile pentru ventilato
rul „Planir") ca și lipsa materia
lelor de instalații' pentru noua sta- 
:ți< de securitate minieră au «dus 
la diminuarea realizărilor I.C.M.M. 
pe primul trimestru al anului.
■ - Trăgfnd învățăminte din aC«v»- 
tatea de pînă acum, pentru nou! 
trimestru de muncă api luat nume
roase . măsuri, tehnico-organizatOrice 
(dotarea cu utilaje a șantierelor, 
completarea necesarului de forțe 
de muncă, îmbunătățirea aprovizio
nării, cu materiale, asistență tehni
că permanentă) care ■ vor - duce la 
obținerea , de noi sucpese. în mgn- 
că. Astfel, în cursul trimestrului 
II, colectivul nostru va încheia 
complet lucrările și va’da în folo; 
sință obiective - importante. Printre 
acestea vor fi stația de ■_ rambleu 
hidraulic — est și depozitul . de 
carburanți de la mina Petrila, sta
țiile de ventilatoare - „Plapir", 
.Centru" și depoul de locomotive 
de , la mina Lupeni, magaziile de 
materiale, drumurile de acces ia 
puțurile 7—8 Vulcan, turnătoria 
U.R.U.M. Petroșani, complexele de 
săpare a puțurilor noi de la Ani- 
noasa și Dîlja ca și alte obiective 
care vor intra în circuitul produc
ției.

O atenție mare se dă executării 
instalației de tericoane și casei de 
ventilatoare de la Petrila, com
plexului de haldare- de la Сіщра 
II. canalizării de la Cimpa și Valea 
Arsului — Lonea, casei de venti
lator Dîlja, incintei; „Carolina" și 
depozitului de utilaj de la Lupeni, 
casei de mașini și bazinului de 
гатЫги hidraulic de la Vulcan și 
altora care vor fi puse în func
țiune în cel de-al - doilea semestru 
ă’ anului, pentru sporirea capaci- 

' tățiîbr de exploatare1 a unităților 
) t .’. -J < l ■ ‘ -li ■miniere respective. ,

Colectivul I.C.M.M. , este hotă
rît să realizeze în Sune condițiuni 
sarcinile de plan ce-i revin pentru 
anul aefeStb, sprîjirtinei astfel uni
tățile miniere din bazinul nostru 
in lupta lor pentru mai mult căr
bune.-

ing. R. GOMBOț 
directorul I.C.M.M

--------------- O------------------
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muncă asiduă, 
clădirea 

medii din
im-

ceri-

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

*»««*»>**»*«*«**<««*«•

Însemnări de reporter

Acum da' a pă-

Elevii școlilor medii și elemen
tare s-au sculat luni mai devre
me decît se obișnuiseră in ulti
mul timp. Și-au pregătit cu grijă 
ghiozdanele și cînd soarele a în
ceput să se ridice, au por nit-o a- 
gale spre școală.

După o scurtă vacanță de pri
măvară, plăcută și odihnitoare, 
ei s-au întors din nou la școală 
Cu forțe proaspete au Început a- 
saltul unui nou trimestru de în
vățătură, de

Dis-de-dimineață, 
' ounătoare a Școlii
Irul orașului Vul
can fremăta de 
voie bună. Func
tionarea școlii a 
început odată cu 
începutul anului 
școlar 1962—1963.
șit în prima primăvară de existen
ță. De aceea, și-a primit cum se 
сцѵіпе oaspeții. Sălile de clasă 
mari, spațioase străluceau de cu
rățenie. Prin terestrele larg des
chise, razele jucăușe aid soare
lui pătrundea cu ușurință, îm
prăștiind o lumină plăcută, sănă
toasă. Din glastrele frumos un

duite la terestre, flotile răspîndeau 
ți ele o aromă plăcută, îmbietoare. 
Roșul aprins al mugurilor din Ho
rite din glastre concorda perfect 
eu purpuriul cravatelor pionie
rești. Toate acestea dădeau clase- 
юг o atmosfera plăcută, sărbăto
rească. Pe coridoare și în clase e- 
levii discutau aprins despre va
canța de primăvară, care le adu
sese atîtea bucurii și satisfacții,

despre acțiunile la care au parti
cipat, cît și despre -ceea ce -vor 
face în noul trimestru, lată-i pe 
elevii ctin clasa a' Vil-a. i Eleva 
Hașca Emilia, președinta unității 
de pionieri din școală stă de vor
bă cu colegii săi.

—Ei, băieți, am terminat și cu 
vacanța de primăvară. $i acum, 
din nou la carte. In acest trimes
tru, mai mult decit in primele 
două, trebuie sa învățăm din răs
puteri și cu toată seriozitatea. Să 
nu uităm că examenul de absolvi
re bate ia ușă. Apoi... cel de ad- 8 

mitere • în alte 8 
școli. Cred că fie
care 
vrea 
gă... 
Nu ?

ascultau cu

continua îmbunătățire a protecției 
stă în centrul atenției conducerii 
termocentralei Paro-șehi.'~~Astfel, la 
luminatoarele din secțiile cazane 
șl turbine au fost montate recent 
plase metalice de protecție, a fost 
terminată execuția unei instalații 
pentru verificarea statică a? cen- 
turilor de siguranță din sculări e, 
s-a pus la punct o instalație pen
tru- încercarea macaralelor. De a- 
semenea, în unele locuri de mun
că s-au luat măsuri pentru‘îmbu
nătățirea ventilației.

Au trimis

Zilele trecute, din 
inițiativa organiza

ției de partid și a 
grupei sindicale, mun
citorii din sectorul de 
transport al prepara- 
ției; Lupeni au orga
nizat in uzină o lar
gă acțiune de muncă 
patriotică pentru co
lectarea fierului vechi.

oțe tăriilor 
de fier vechi

Muncind cu hărnicie, 
participant» la ac
țiune au colectat, în
cărcat și trimis oțe- 
lăriîlor din Hunedoa
ra o cantitate de 10 
tone fier vechi. S-au 
evidențiat Gall Mi
hai, Șoloc Teodor, 
Bor Florea. Ciotă Mi
hai și "alții.

10 tone

In cinstea zilei de
1 Mai, colectivul sec
torului de transport 
de la preparația Lu
peni a preconizat și 
alte acțiuni patriotice.

ALEX. MUNTEANU 
u muncitor 

preparația Lupeni
------- ------«лякл».
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Colegii o 
pe Emilia. Ea le-a fost întotdeau
na exemplu la învățătură, ca și 
în activitatea pionierească. Tot 
despre vacanță și activitatea de 
viitor discutau și elevii din cla
sele mai mari Elevii Simțea An-
cuța, Crenco Eugenia, Popa De- 8 
cebal, Galeriu Constantin, Vințan 8 
Pelicia, Stan Alexandru, PUhai 8 
Victoria, Cîndreș Susana din ala- 8 
șefe V111--X. care au încheiat 8 
trimestrul 11 cu rezultate bune В 
erau hotarîți ca și in acest tri- 8 
mesttu »3 învețe la fel de bine 8| 
și să-șr ațute mai mult r colegii g 
slabi ia învățătură. - 8 

8. 
GHIONEA I 

8 
•8 
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(Continuare în pag. 3-a)

Brigada comunistului Gyarmati Andrei se numără printre cele maî vrednice brigăzi de Ia pregă
tiri de la mina Lonea. In ‘luna care a trecut, minerii conduși de Gyarmati Andrei au realizat o avansare 
de 70 m. 1. Armarea galeriei cu profil simplu din sectorul II, executată de ei s-a bucurat de aprecierea 
colectivului.

IN CLIȘEU; .-Șeful.-de brigadă Gyarmati Andrei împreună cu vagonetarii Mezei Ludovic și Fa- 
zekaș Dionișie înainte-de- intrarea în șut.
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Educarea celor ce muncesc—in central activitâfli 
politice $1 culturale de masa!

* о О» О» a

Recent, in sala dubului C.C.VJ. a avut loc plenara lărgită f 
a Comitetului orășenesc de partid Petroșani care a analizat felul І 
cum au fost duse la Îndeplinire sarcinile stabilite de către corni- ț
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tetele regional șt orășenesc de partid privind îmbunătățirea acti
vității politice și cultural-educative de atașă te perioada de iarnă.

La plenară au participat membri ai Biroului șl Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani, activul cultural al Comitetului o- 
rășenesc de partid, invitați.

Referatul privind fete! cum s-a desfășurat munca politică și 
cultural-educativă de masă te perioada de iarnă a test prezentat 
de către tov. Negruț Clement, secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani.

te pagina de față redăm spicuiri din referatul prezentat de 
către iov: Negruț Clement precum $1 din discuțiile partlcipanți- 
tor la plenară.

•*

Activitatea cultural-educativă 
intensă, multilaterală

Cele 8 cluburi, 11 cămine cul
turale, 13 cinematografe de stat 
și sindicale, 11 cinematografe pe 
bandă îngustă la cămine și școli. 
19 biblioteci cu peste 200 de mii 
de volume, un teatru de stat, o 
școală populară de artă și una e- 
lementară de muzică și arte plas
tice, un cenaclu de arte plastice, 
constiuie o bază materială puter
nică pentru a desfășura o muncă 
cultural-educativă intensă, multila
terală.

In prezent în Valea Jiului își 
desfășoară activitatea 107 forma
ții de amatori cu 2086 artiști a- 
matori față de 90 de formații cu 
1500 de artiști amatori rfți erau 
în 1962.

Dintre formațiile artistice, o ac
tivitate deosebită au desfășurat în 
această perioadă orchestra semi- 
sunfonică a clubului din Petroșani 
și colectivul de operetă al clubu
lui muncitoresc din Petrila, care 
au prezentat mai multe spectacole 
te loealitățile din Valea Jiului, 
spectacole care s-au bucurat de 
mult succes. Bună a fost șl acti
vitatea căminului cultural din 
Cimpa

Ій munca de Îndrumare a acti
vității cultural-artistice, plenara a 
reliefat stilul de muncă al comi
tetului de partid de la mina Uri- 
cani care datorită preocupării de 
zi cu zi față de felul cum se des
fășoară munca culturală și Îndru
mării organizațiilor de masă, a 
obținut pe perioada de iarnă rezul
tate bune.

In ceea ce privește munca cu 
cartea, aceasta s-a îmbunătățit 
simțitor. Astfel, în perioada lunilor 
de iarnă, au fost înscriși peste 
24 500 de cititori iar din aceștia 
peste 18000 sînt muncitori de di
ferite profesii, 2000 de tehnicieni 
și ingineri iar restul sînt elevi, 
studenți, cadre didactice.

Această creștere a numărului 
cititorilor și cărților citite se da- 
torește celor peste 500 de acțiuni 
Întreprinse cu cartea la care au 
participat cea. 36000 de prieteni 
al bibliotecilor.

O rodnică activitate în munca cu 
cartea a desfășurat biblioteca clu
bului muncitoresc din Lonea (bi
bliotecară tov. Ferchezău Aurelia) 
care la concursul organizat de 
C.C.S. s-a clasat pe locul I la faza 
pe raion și locul II pe regiune, 
izbutind să realizeze un procent de 
90 la sută cititori față de numărul 
salariaților pe care-i deservește, 
iar indicele de circulație a cărții 
a crescut de la 0,75 cît a fost la 
începutul concursului la 1,70. Mai 
bine s-a muncit față de anii tre- 
cuți și în ceea ce privește munca 
cu cartea tehnică. In perioada a- 
nalizată, au fost citite 8800 volume 
de un număr de 4620 muncitori și 
aproape 580 de ingineri și tehni
cieni.

Difuzarea cărții prin librării și 
standuri s-a îmbunătățit și ea sim
țitor. In cele 7 librării din Valea 
Jiului, au fost vîndute în acest an 
cărți în valoare de 736 764 lei iar 
indicele de vlnzare pe cep de lo
cuitor â crescut cu 30 la sută față 
de 1960, evidențiindu-se în mod 
deosebit colectivul librăriei din 
Petroșani.

Aceste realizări în activitatea 
cultural-artistică se datorase mun
cii de îndrumare și control pe ca
re au desfășurat-o Comitetul oră
șenesc de partid, organizațiile de 
masă și lucrătorii din domeniul 
muncii culturale.

Munca de agitație
Munca politică, este unul din 

factorii cei mai importanți care 
contribuie în mod nemijlocit la for- 
marăă omului de tip nou, la dez
voltarea conștiinței lui, la înde
plinirea sarcinilor de producție. 
Pentru îmbunătățirea muncii poli
tice, Comitetul orășenesc de par
tid a luat o serie de măsuri.

Un accent deosebit s-a pus In 
această direcție pe lărgirea colec
tivelor de agitatori, astfel că In 
prezent, în Valea Jiului iși des
fășoară activitatea peste 8000 a- 
gitatori cu peste I 000 moi multi 
decîț in anul trecut. Din aceștia 
un număr de aproape 6 300 agita
tori an fost instruiți diferențiat cu 
cele 8 teme conform planului de 
acțiune al Comitetului orășenesc 
de partid întocmit pe baza sarcini
lor trasate de Comitetul regional 
de partid. Paralel cu acest ciclu 
de lecții instruirea agitatorilor s-a 
făcut și de către comitetele și bi
rourile organizațiilor de partid din 
întreprinderi și instituții in proble
mele de producție, introducerea 
tehnicii noi, extinderea și gene
ralizarea experiențelor înaintate, 
ridicarea productivității muncii . și 
reducerea prețului de cost.

Munca de informare a oameni
lor muncii asupra evenimentelor in
terne și internaționale s-a Îmbunătă
țit și ea . simțitor. Astfel, numai la 
mina Aninoasa, la sectoare și club 
s-au ținut 18 conferințe și 6 infor
mări, la mina Uricani s-au ținui 
16 conferințe la care au partici
pat peste 4,600 auditori etc.

Agitația vizuală în majoritatea 
covîrșitoare a cazurilor corespun
de șl ea pe deplin menirii sale. 
Ridicarea productivității, Îmbunătă
țirea calității produselor, realizarea 
principalilor indici de producție pe 
1963 etc. constituie tematica agi
tației vizuale la cele mai multa 
locuri de muncă. Exemple bune în 
această direcție sînt minele Uri- 
cani, Lupeni, Aninoasa, Petrila, De
poul C.F.R. Petroșani.

O contribuție importantă la ob
ținerea succeselor de către colec-

tN CLIȘEU: O scenă din opereta „Viat de Hbertete".
--------■’«-----------------------------------

Propaganda prin conferințe —
te perioada lunilor de iarnă, 

propaganda prin conferințe s-a in
tensificat. Astfel, la cluburile sin
dicale șl cabinetele tehnice s-au 
ținut In această perioadă 296 de 
conferințe din care 144 tehnice și 
152 de cultură generala la care 
au participat peste 50000 de audi
tori. O atenție deosebită au acor
dat propagandei prin conferințe u- 
nele organizații de masă ca U.T.M., 
comisia de femei, Crucea roșie, 
A.R.L.U.S. sau comitetele de partid 
din întreprinderi ca I. F. Petro
șani unde au fost expuse peste 40 
de conferințe politice, științifice, 
tehnice, cultural-educative și le 
care au participat peste 2000 de 
auditori. Printre conferințele ținu
te la I. F. Petroșani se numără : 
„Gospodărirea rațională a fondu
lui forestier", „Bunăstarea poporu
lui------țelul suprem al politicii
P.MJt". „Desore calendar'1 și altele.

La cluburi, cămine culturale, 
puncte de agitație, școli etc., te 
perioada campaniei electorale s-au 
ținut 128 conferințe la cere au 
participat 55 500 oameni ai mun
cii. De asemenea, cu ocazia pre
schimbării documentelor de partid 
s-a ținut un ciclu de cinci confe
rințe la care au participat toți 
membri de partid din Valea Jiu
lui.

Ѳ bună activitate In ceea ce 
privește propaganda prin conferin
țe a desfășurat Comitetul oră
șenești pentru cultură și artă Pe
troșani, care a ținut te acest. timp 
77 de expuneri pe tema „R.F.R. 
patria noastră socialistă". Pândei 
cu acestea au mai fost ținute 137 
conferințe la cele 11 cămine cul
turale la sare au participat peste 
9200 de țărani muncitori, iar cele 
4 brigăzi Știlnțifioe au efectuat 25 
de deplasări, răspunzted la un ma-

ie pas cu noul 
re număr de întrebări din dome
niul politic, agricol, sanitar, geo
grafic, științe naturale, juridic și 
de politică externă.

La cele trei universități munci
torești de la Lupeni, Vulcan și 
Petrila au fost cuprinși 80—120 de 
cursanti, frecvențe acestora la Lu
peni ți Petrila fiind de 85—95 la 
sută.

Pe lingă aceste universități s-au 
organizat un număr de 30 da lea- 
torate de cultura generală la ca
re au fost expusa 156 de confe
rințe. ascultate de 13600 de parii» 
cipanți.

Ca un lucru deosebit cere a fost 
subliniat attt în referat cit ți In 
discuțiile ■ participanțitor la plena
ră, este acela că aceste eonferințe 
au ajute! te ridicarea nivelului 
de cultură generală al oamenilor 
muncii, au popularizat fot ceea ce 
este mu te diferite domenii

— la nivelul sarcinilor economicei
tiveie de muncitori din Valea Jiu
lui au adus-o și o aduc și cele 
188 gazete de perete și stațiile de 
radioficare. Pentru îndeplinirea sar
cinilor pe care le au, colectivele 
de redacție ale gazetelor de pe
rete și stațiilor de radioficare au 
fost instruite de către Comitetul 
orășenesc de partid cu sarcinile 
pe care le au de îndeplinit. Re
zultate bune au obținut gazetele 
de perete de la minele Lupeni. 
Petrila, I.CJMJ4. Coroiești, unde 
edițiile sint schimbate cu regula
ritate, iar materialele publicate 
tratează probleme de producție, ge
neralizează experiența înaintată și 
critică aspectele negative din ac
tivitatea Întreprinderilor. Același 
lucru se poate spune și despre 
stațiile de radioficare din Lupeni, 
Aninoasa și Petroșani care datori
tă colaborării cu instituțiile de 
artă și clubul sindicatelor, a fă
cut ca emisiunile să fie mult îm
bunătățite din punct de* vedere al 
calității, conținutului, varietății și 
eficacității

In ceea ce privește munca de 
popularizare și rășpîndire a presei 
în rîndurile oamenilor muncii s-a 
evidențiat faptul că eă s-a îmbu
nătățit simțitor în comparație cu 
anii trecuți, Astfel, dacă în anul 
trecut numărul abonamentelor se 
ridica la 60.000, pe primul trimestru 
ai acestui an s-au făcut peste 
70 000 abonamente dintre care la 
„Lupta de clasă" peste 1 000 abo
namente, la „Munca de partid" 
aproape 1400 abonamente etc.

Cu toate aceste rezultate obți-

nute, așa cum s-a subliniat și în 
referat, în munca politică s-au 
mai manifestat și o serie de lip
suri, în agitația vizuală. In infor
marea politică a oamenilor, în ac
tivitatea colectivelor de redacție 
ale gazetelor de perete și stațiilor 
de radioficare precum și în munca 
de difuzare a presai. Astfel, unii 
agitatori sau activiști culturali de 
la Lupeni, Vulcan, Petrila, nu ma
nifestă destulă operativitate în ți» 
nerea unor informări. In agitația 
vizuală s-a manifestat o oarecare 
tendință de îngustime, munca axîn- 
du-se pe cîteva probleme care nu 
întotdeauna au fost cele mai im» 
portante. Deficiente s-au manifestat 
și în activitatea unor colective de 
redacție ale gazetelor de perete 
și stații de radioficare care nu 
schimbă la timp edițiile, nu în
totdeauna sesizează noul, nu țin 
pasul cu evenimentele, publică 
unele materiale insuficient de 
concrete, nu popularizează me
todele și procedeele bune care au 
dus ia obținerea unor succese.

In problemele difuzării presei, 
s-a criticat faptul că nu întoțdeau- 
na abonamentele ajung la timp la 
cititori, cS In unele întreprinderi 
și instituții ca I.C.O., cooperativa 
„Jiul", I.E. Lupeni, I.L.L. sector Petro
șani, Uzina electrică Petroșani nu se 
fac abonamente la diferite publtadții 
sau sint prea puține. La Lupeei- de 
pildă, la „Lupta de clasă" nu 
sînt decît 81 de abonamente, la 
„Probleme ale păcii și socialismu
lui" — 26. număr mic față de cel 
al locuitorilor și membrilor de 
partid.

-----------©—-------

ci ND L/PSEȘ TE CON TROL UL
O orohlemă nwt dezbătută în 

cadrul plenarei a fost aceea, a a- 
portului pe care îl aduc cadrele 
didactice la munca cultural-educa 
tivă. At it referatul cit și partici
panta la discuții au remarcat iap- 
tul că aportul cadrelor didactice 
s-a sim(it în munca cultural-edu- 
cativâ. Cu toate acestea, numărul 
profesorilor și învățătorilor care 
ian parte activă și permanentă la 
acțiunile care au ioc este Încă mic, 
nu atinge nivelul cerințelor.

Acest lucru se datorește slabu
lui control efectuat de către sec
ția de învățămint și directorii de

școli privind іеші cum muncesc 
cadrele didactice in afară de școa
lă- Tot lipsa de control a dat po
sibilitatea unor cadre didactice ca 
tov. Gorgan loan, profesor la Școa
la medie Petroșani, să acumuleze 
hei norme la diferite școli și ins- 
titufii.

Se impune ca secția de i nvă fă- 
mi nt, directorii școlilor sâ contro
leze și să maniieste mai multă exi
gență față de activitatea extrașco- 
lară a cadrelor didactice, far a- 
colo unde observă unele abateri să 
ia măsuri neîntîrzlate pentru a le 
înlătura.

ConțMHtul muncii politice și culturale 
determină eficacitatea ei

• In cuvîntul său, tovarășul La-
♦ zăr David, prios-secretar al Co- 
! miletului Orășenesc de partid, a 
j subliniat că munca politică șl 
J cultural-artisiică are un rol de
♦ seamă in educarea oamenilor, 
ț „Pentru noi, a spus tov. Lazăr 
! David, nu este important numai
♦ să facem ceva. Ne interesează
* te primul rind eficacitatea pe
* care o are activitatea noastră. 
; De conținutul muncii, depinde
• eficacitatea ei. roadele ei, dacă
* ea și-a atins scopul propus. Da» 
! că vom face munca politică și

{culturală numai de dragul de a 
* spune că am Încercat ceva, că 

• Intr-un fel ne am făcut datoria, 
* apoi aceasta nu este deloc su- 
• fident Ea nici odată nu va a- 
I rea efect, nu va ajunge la con- 
♦ ștHnța oamenilor, lată de ce 
* consider că analiza de țață a fost 
ț deosebit de necesară nu attt 
♦ pentru a vedea ce am făcut, ce 
• s-a realizat din plan, ci a indru- 
« ma activitatea de viitor".
* te continuare, tovarășul Lazăr 
* DavM a arătat că acolo unde a 
♦ existat preocupare, unde muncii 
• politice șl cultural-educative . i 
t s-a acordat atenția cuvenită, s-au 
• obținut rezultate mulțumitoare. 
• Dor atol Sfnt încă multe de fă- 
• cut. Mai trebuie Încă muncit 
« pentru folosirea judicioasă e ba

zei materiale existente, pentru 
antrenarea unui număr cît mal 
mare de oameni al muncii in 
activitatea politică ți culturală. 
Lipsa principală care mai dăi
nuie in această activitate , este 
aceea a conținutului muncii cul
turale. Această muncă va trebui 
orientată spre sarcinile majore 
ale producției: creșterea produc
tivității muncii, problema cali
tății, reducerea prețului de cost, 
înlăturarea definitivă a nemoti
vatelor.

O fdenție deosebită va trebui 
să se acorde conținutului mun
cii culturale pe șantierele de 
construcții, in școli, la 1.М.Р., 
sector comerț unde s-au obser
vat lipsuri mai mari și abateri 
mai multe de la disciplina liber 
consimțită. Nu trebuie neglijată 
nici educarea intelectualilor și 
atragerea lor la munca cultural- 
obștească, popularizarea și ex
tinderea experienței înaintate etc.

In fața organelor și organiza» 
țfiior de partid și de masă stan 
sarcini deosebite. De aceea ele 
vor trebui să imprime un conți» 
nut de masă muncii politice, să 
acorde atenție problemelor pre
văzute în planurile de măsuri, 
pentru ca intr-adevăr, munca 
culturală să-și atingă scopul pro
pus, să dea roadele dorite.
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Un rodnic schlmD dc experiența
Menite să asigure 

schimb de păreri și să 
neralizarea ultimelor 
tehnice în producție,
de experiență își aduc un aport 
prețios la perfecționarea procese
lor tehnologice, la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

La preparația Lupeni a devenit 
o tradiție ca periodic, un grup de 
muncitori, maiștri și ingineri să 
fie trimiși în schimb de experien
ță la principalele întreprinderi in
dustriale din regiuna. De la înce
putul anului și pină acum au fost 
organizate mai multe schimburi 
de experiență, la Combinatul side
rurgic Hunedoara, preparația 
trila, termocentrala Paroșeni, 
ploatarea minieră Uricaui și, 
cent, la preparația Coroiești.

In urma schimburilor de expe
riență delegațiile de muncitori și 
tehnicieni de la preparația Lupeni 
au venit cu propuneri valoroase 
pentru îmbunătățirea procedeelor 
tehnologice în prepararea cărbune
lui ,ca de exemplu, curățirea si
lozurilor de cărbuni cu ajutorul 
aerului comprimat, perfecționarea 
dispozitivelor pentru dozarea căr
bunelui brut, perfecționarea siste
mului de frîne la benzi, confecțio
narea unui numărător de ture pen
tru ventile etc. Aplicarea acestor 
propuneri la preparația Lupeni a 
ușurat mult condițiile de desfășu
rare a procesului de producție, 
aslgurind buna funcționare a ins
talațiilor.

Deoarece montarea primei linii 
tehnologice la preparația Coroiești, 
. !
U

a instalației da preparare, care a 
fost proiectată la nivalul ultime
lor cuceriri ale tehnicii mondiale, 
se apropie de terminare, în ulti
mul timp aici s-au organizat 
teva schimburi de experiență.

Cel mai recent schimb de 
perientă s-a zfectuat zilele 
cuta cînd un grup de muncitori de 
la zețaj și mediu dens, a vizitat 
preparația Coroiești. Vizitatorii au 
rămas plăcut impresionați de am
ploarea lucrărilor ' cere se desfă
șoară aici, de complexitatea pro
cedeelor de preparare. Dar, pen
tru că, și la preparația Coroiești 
se va utiliza zetajul și sortarea 
în medii dense, vizitatorii s-au o- 
prit mai mult asupra acestor ins
talații. Au examinat cu amănunți
me construcția cuvelor cu mediu 
dens, pentru cărbune 9—125 пип., 
circuitul suspensiei de barită, uti
lajele pentru recuperarea și rege
nerarea suspensiei, remareînd în 
mod deosebit înalta tehnicitate a 
utilajelor și sistemul de întindere 
a împletiturilor pe site, sistem de 
întindere propus pentru aplicare 
și in preparația Lupani.

Și la instalația de zetaj s-au 
remarcat lucruri interesante mo
dul de funcționare a pulsatorulul, 
a autodeșistoarelor de tipul celora 
care ее așteaptă să sosească In 
curînd ta preparația Lupeni, apoi 
alimentarea uniformă a mașinilor 
de zetaj și deșlamarea alimentării 

propus pentru apli-

O mașină bine întreținută trebuie 
să strălucească de curățenie. Con
ducătorul auto Mîndreci Ioan de 
la S.T.R.A. respecta zilnic aceasta 
cerință. Profitînd de cîteva minu
te de răgaz, el își cuTăță cu grijă 
mașina ce i-a fost Încredințată.

----Q

Pentru ca învătămlatul
să se desfășoare la Divelul sarcinilor

4Z

lor,, proezdeu 
care.
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prepar ația
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J li epocală li litirla 
[imaitiill"
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DIN P R 1 M A Z /
(Urmare din pag. t-a)

— Este de datoria noastră, a ide- 
mi fiilor — aii tina elevul Gale tiu 
Constantin să ne ajutăm colegii...

Ora începerii cursurilor se apro
pia. Clopoțelul și-a terminat și el... 
vacanta șt a intrat primul... in rol. 
Cu glasusi -£ttsiaftn, a . chemat cai 
dd atitea ori 'elevii la clasă. întrea
gă școală s-a cufundat in liniște. 
Sala profesorilor s-a golit și ea. A 
început prima 21 de cursuri 
trimestrul IU al anului școlar, 
varașul profesor Ancufa iar a 
серіи trimestrul cu o oră de

clasa a V-a. La sfirșitui 
mulțumit de răspunsurile 
elevi ia prima oră de

din 
To-
In- 
bo

avut de 
primâva-

vacantă au 
plantele de 
medicinale și medite-

ia is- 
alte 

și si- 
Duna 

din

fi de așteptat să răspundă 
spunea tovarășul profesor

tanică ia
orei. era
dale de
curs.

Era
bine —

Ancufa. In 
recapitulat 
ră, planle-e 
t aniene.

Dar elevii de la Școala medie 
din Vulcan au dat răspunsuri 
foarte bune in prima zi de cursuri 
și ta iooiogie, la geograiie, 
toile, la limba romind.și.la 
materii. Răspunsurile calme 
gute ale multor elevi ca 
Constantin și Мода Marla
clasa a Vf-a, Bidigtij loan din cla
sa a V-a, Stoia Petru, Hașeganu 
Mircea, Nedeicu Alexandru, Doga- 
iu Cornel din clasa a IX-a și a 
altora cordirmâ preocuparea elevi
lor pentru Învățătură, dorinfa lor 
de a se pregăti cit mai temeinic 
pentru ircheierea cu succes a .a- 
nuiui șco.ar.

Ziua de 12 aprilie 1961 va rami
ne o zi memorabilă în istoria cuce
ririi Cosmosului de către om. Este 
data care marchează momentul 
cînd Iuri Gagarin s-a avîntat în 
spațiul cosmic, demonstrînd posi
bilitatea cunoașterii și studierii 
lui.

Cu ocazia împlinirii a doi ani 
de la acest important eveniment, 
Consiliul orășenesc A.R.L.U.S, Pe
troșani a organizat în după-amia- 
za zilei de 12 aprilie în centrele 
muncitorești din Valea Jiului a- 
dunări populare în care... a fost 
expusă conferința „O zi epocală 
în istoria cosmonauticii". La Lu
peni, expunerea făcută de tova
rășul Negrut Clement, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani a fost audiată de peste 
300 de muncitori, minări, intelec
tuali, elevi. La Vulcan expunerea 
a fost făcută de tovarășul Blaj 
Traian, președintele Sfatului popu
lar al orașului Petroșani în fața a 
peste 400 de auditori, la Petroșani 
au audiat conferința prezentată de 
tovarășul Maniu David, procuror 
șaf, președintele Consiliului orășe
nesc A.R.L.U.S. Petroșani. I

In munea politică desfășurată de 
organizația U.T.M. de la mina Lo- 
nea In rlndurile tineretului, învă- 
țămintul politic oeupă un rol de 
seamă. Comitetul U.T.M. de la mi
na Lonea desfășoară o muncă Sus
ținută pentru ca acesta să contri
buie din plin la educarea comunis
tă a utemiștilor și a celorlalți 

ineri.
Recent, în plenara lărgită a 

miletului U.T.M. pe mină s-a 
cut o analiză amănunțită asupra 
modului în care se desfășoară ln- 
vățămlntul politic. Din referatul 
prezentat, cît și dta discuțiile pur
tate de tinerii Meltzer Eugenia, 
Codrin Gheorghe, Dombi Gheorghe, 
Sucitu Terente și alții, a reieșit că 
în ultima vreme, In toate organi
zațiile invățămîntul politic se bu
cură de o mai mare atenție. In ma
joritatea cercurilor a crescut frec
vența la învățămînt, iar în cadrul 
seminariilor șe desfășoară dtaeuții 
vii, ta cere participă majoritatea 
cursanților. Tineri ca Bernath Er
nest, Ciobănit Nicolae, Șutagu 
Gheorghe, Velea Vasile ți alții, 
se numără printre cei ce participă 
cn regularitate ta discuții, dove
dind prin aceasta seriozitatea eu 
care studiază individual pentru 
a-și ridica nivelul politic.

Comitetul U.T.M. a căutat 
studieze și să generalizeze expe
riența bună dobîndită de unii pro
pagandiști ea Ștefanca Vasile, Ka- 
novici loan și Lopșanschi loan. 
Astfel, cu ocazia analizei Invătă- 
mintului politic în adunările ge
nerale ale organizațiilor de bază, 
tovarășul Burcin Gheorghe, respon
sabilul eu educația comunistă în 
cadrul comitetului pe mină, a vor
bit despre experiența propagandiș
tilor 
ților

Se 
cerc, 
țămînt, să organizeze cite o oră de 
consultații unde se lămuresc dife
rite probleme. De asemenea, la o- 
rele de consultații și la ședințele 
de învățămînt sînt invitați mem
bri de partid cu experiență care 
ajută la înțelegerea problemelor. 
Intîlniri de acest fel au avut 
recent în organizația de bază 
9, unde în mijlocul tinerilor a 
nit tovarășul Gubaș Iuliu și în 
ganizați» nr. 1 unde tinerilor, 
tov. Tănase Emil le-a vorbit 
pre poHtica partidului.

Temele care se refereau la 
cutul de luptă al partidului 
U.T.C.-ului au fost exemplificate 
cu fapte concrete ее s-au petre-

ti-

co
ta-

Să

fruntași precum și a cursan- 
aare obțin rezultate bune.
extinde metoda ca in fiecare 
între două ședințe de tnvă-

loe 
nr.

ve
er-

dee-

țre-
Si
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гшш: cavaleri al tristei figuri In America de azi

strigă energic o 
ca de pildă: „Și 
Kennedy sînt co- 
„O.N.U. a deda-

I

America dinspre 
de la Miami Ia 

Louisville la In
ia Chicago Ia

Un cuplu caraghios străbate 
Statele Unite. Este fantoma in 
dublu exemplar a răposatului 
McCarthy, care veghează ca A- 
merica să nu fie lipsită de fra
zeologia fără șir despre dreptul 
dreptei de a îndrepta tot ce e 
nedrept. Nu mai puțin caricatu
rali decit a fost marele vfnător 
de vrăjitoare, fostul generai Ed
win Walker și fostul pastor Billy 
Hargis colindă 
sud spre nord, 
Atlanta, de la 
dlanopolis, de
Oklahoma City, predtcînd des
pre necesitatea luptei impotriva 
tuturor comuniștilor din lume.

De cele mai multe ori sensul 
profund al cuvintăriior lor sca
pă și celor mai atenți auditori. 
Ca ar putea Înțelege ei din fra
ze ca cea de mai jos, stenogra
fiată de un ziarist american, din 
discursul rostit de Walker la 
Louisville ? „Tot ceea ce aveți 
de făcut este să cereți să se re
nunțe la conducerea sistemului 
național mediu, care consta în 
opoziția față de administrație, 
dar nu există temeiuri pentru 
aceasta și astfel puteți vedea că 
dacă aveți o presă controlată, 
toată lumea trece de partea ad
ministrației". Dacă ținem însă 
seama că pină nu de mult Wal
ker a fost internat intr-un os
piciu de nebnni, poate că din. 
cele spuse de fostul general se 
desprinde totuși un sens.

Asemenea elucubrații s* insbră

una după alta ore la rind. Toată 
arta oratorilor constă. în tonul 
cu care stat pronunțate: un ton 
de melopee religioasă, de incan
tație, menit să răsune nu in 
mințile ci în Inimile celor că
rora 11 se adresează. Din cind în 
cînd, oratorul 
frază limpede 
Eisenhower și 
muniții 1", sau
rat război celui mai bun prie
ten al nostru din Africa, Chombe, 
și a deschis larg porțile State
lor Unite Invaziei străine și o- 
cupației străine".

Publicul vine, ascultă cit as
cultă, și apoi pleacă. Deși este 
format din oameni care aprecia
ză în generai maculatura edita
tă de Walker, Hargis și ceilalți 
din grupul lor (revista „American 
Mercury", „Cartea albastră" a 
societății John Brich, revista Iui 
Hargis, „Weewly Crusader") su
portă cu greu 
ceeași calitate 
ker și Hargis 
trmție; să nu 
inie de a fi 
de un dolar,
pamflete anticomuniste 
Hargis și înainte de a 
bani sub formă de „daruri ale 
iubirii" cum le spun solicitato
rii lor.

Admiratorii celor dpi politi
cieni se recrutează dintre 
meni în vfrstă, nemulțumiți 
de Impozitele pe venit, fie 
tntringerea hitleriștilor in

frazeologia de a- 
servită oral. Wal- 
au o singură 
plece nimeni 
cumpărat 

conținînd

pre- 
ina- 
plic 

de 
lui

un
22 

ale 
fi donat

oa- 
fie 
de 
cel

dc-al doilea război mondial, 
de existența O.N.U. sau de 
berarea fostelor colonii din 
frica. Cind Walker, adoptînd 
măi marțială atitudine pe i 
a deprins-o in cariera lui de ge
neral, strigă in fața 
pul să plecăm și să 
gitnul de pe insula 
turor li se pare «că 
sînt gata de fapte mari.

Unii americani ii compară pe 
Walker și Hargis cu Don Qui- 
chotte și Sancho Pancha. Nu nu
mai pentru 
de vint, ci 
mână și la 
Cervantes.
și șever și vorbește 
cu o mutră solemnă, privind spre 
cer. Hargis, care cintărește 135 
kilograme, încearcă să fie nos
tim și face chiar și glume, la 
care șe rîde nu de poanta lor 
(inexistentă), ci - de figura hilară 
a autorului. Revista „Newsweek" 
îi consideră de nedespărțit. Du
pă părerea sa, Walker își dă sea
ma că fără Hargis întrunirile 
convocate de d ar fi prea plic
ticoase, iar Hargis este disperat 
că, organizația „Cruciada crești
nă", intemeiată de el, are din 
ce în ce mai puține fonduri șl 
crede că numele lui Walker și o 
publicitate bine pusă la punct 
il pot ajuta să se refacă din 
punct do vedere material.

Turneele de conferințe ale tul 
Walker și Hargis ar ajunge pen
tru a compromite definitiv pr

lie
eli- 

I A- 
cea 

care

ior : „E tim- 
lichidăm re-
Cuba tu
ia tineresc și

că se luptă cu morile 
și pentru că se asea- 
înfățișare cu eroii Iul 
Walker este țeapăn 

totdeauna

extremiștii de dreapta in ochii 
publicului american. După cum 
se știe însă, aceștia se dedau și 
Ia acțiuni mai primejdioase: pre
siuni asupra Congresului pentru 
a Împiedica orice hotărî re refe
ritoare la politica externă sau 
internă care ar putea ti privită 
ca uo semn de „liberalizare" și 
așa mai departe.

Dată marele public nu lt ia 
în serios, uncie cercuri oficiale 
îi privesc cu toată seriozitatea 
și le acordă un credit de-a drep
tul periculos. Diversele subcomi
sii ale Congresului, care organi
zează anchete despre „primejdia 
pe care ar reprezenta-o pentru 
Statele Unite interzicerea expe
riențelor nucleare" sau „primej
dia pe care o reprezintă Cuba 
pentru Statele Unite", sini ma
nevrate de oameni crotți din a- 
ceeași stofă politică ca și Wal
ker și Hargis. Unul dintre ei. 
senatorul Barry Goldwater, cafe 
este și fotograf amator, l-a foto 
grafiat de aurind pe președintele 
Kennedy și l-a rugat să-i scrie 
o dedicație pe propria lui foto
grafie. Președintele a scris : „tui 
Barry Goldwater, pe care 11 rog 
să urmeze cariera pentru care 
s-a dovedit atft de talentat: fo
tografia", Este, evident, numai o 
glumă. Nimeni nu il împiedică 
pe Glodwaler (și nici pe cei
lalți ca el) să continne cariera 
mult mai primejdioasă, îmbrăți- j 
șată de ei de ani de zile — pro
paganda urii și obscurantismului.

FELICIA ANTI?

t

t )
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cut pe meleagurile Văii Jiului. In 
acest sens de un prețios ajutor 
ne-a fost filmul „Lupeni 29", ta 
vizionarea căruia am Îndrumat un 
mare număr de tineri. Cotnitetni 
U.T.M. a organizat vizionarea uftui 
ciclu dă filme oare tratau proble
me de educație.

In colaborare cu conducerea 
clubului, comitetul U.T.M, a orga
nizat diferite conferințe privind •• 
ducațta comunistă a tinerilor. Iu 
atenția comitetului U.T.M. a Stat 
și sarcina de a organiza cit mai 
multe excursii în regiune și prin 
tară. Bunăoară, tinerii din cercu
rile „Să ne cunoaștem patria so- 
ciaJistă", au fost îndrumați să par
ticipe la excursiile organizate de 
comitetul orășenesc U.T.M. Petro
șani în 
cuiești, 
ralel cu 
te 600 
excursii
rimile Văii

Sprijinul 
pagandiștilor și 
ritele acțiuni organizate de comi
tetul U.T.M. cu scopul de a Îmbo
găți cunoștințele cursanților, de a 
contribui la educarea lor connusis- 
tă, au făcut ca în prezent invățâ- 
mîntul șă se desfășoare în majori
tatea organizațiilor de bază la ni
velul cerut. E adevărat, din ana
liza făcută în plenară a reieșit că 
mai sînt unele deficiențe cort se 
manifestă îndeosebi în ce privește 
mobilizarea cursanților la învăță- 
mint și participarea propagandiști
lor la instruire. Îndrumați îndea
proape de comitetul de partid și 
în urma măsurilor stabilite In ple
nară, vom reuși să lichidăm 
rke ce mai persistă și să 
răm încheierea 
învătămîntukri

localitățile Hunedoara, Bu- 
Doitana și Timișoara. Pa- 
acestea, un număr de pes- 

de
in

tineri au participat ta 
localitățile și îropreju- 
Jiului.
continuu acordat pco- 

cursanților, dife-

cii succes a 
politic.

BUCEVSCHI

iipau- 
aaigta- 
MMthti

M1HA1
secretarul comitetului U.T.M.

mina Lenea

15 aprilie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 8,08 Muzică vocală și instru- 
Aentală de compozitori rornîni,
8.30 Muzică 
cova—-Ceriomușki 
viei,
9.30 
zică 
pere, 
12,00 
Timișoara 
chestrel de studio a Radioteleviziuitii,
12.30 Muzică populară romlrtească 
si a minorităților naționale, 13,f® 
Muzică ușoară, 14,30 Soliști de mu
zică populară, 15,30 Coneert din 
opere și operete, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,10 Muzică interpretată 
de fanfară, 17,30 Prietena noastră 
cartea 
(pentru 
știința, 
tăretei 
ușoară 
teme internaționale, 21,25 Muzică u- 
șoară romîneaecă. PROGRAMUL H. 
12,15 Soliști de muzică ușoară, 12.45 
Suita simfonică „Fluierașul ferme, 
cat" de Radu Paladi: „Balet e- 
giptean" de Eulpl. 13,22 Melo
dii populare, 14,10 Ctată Iulie Bu- 
ciuceanu și Cornel Stavru, 14,30 
Muzică ușoară de 
vietici Michael 
Tabacinlkov, 15,00 
corn șl orchestră 
von Weber—solist
15.30 Muzică populară, 
zică ușoară, 19,10 Din 
pionierilor și tineretului, 19,40 
Muzică de dans, 20.30 Din muzica 
popoarelor, 21,30 Lectură drama
tizată din nuvela : „Noaptea cu 
dragoste" de Ion Băieșu, 22,00 
Cîntăreți rornîni din trecut.

— ©—

CINEMATOGRAPH
15 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Moartea în insula de zahăr; AL. 
SAHIA : Baronul de MUnchtiausem 

Celebrul 702; ДЬйМОА- 
cu două fețe, VULCAN : 

URICaNI: Omul affi<

compozitori
din opereta Met- 

de
9,00 Tinerețea ne 
Melodii populare, 
distractivă, 11,05 Arii din o-

11,30 Dansuri de estradă. 
Lucrări de compozitori dta 

în interpretarea or-

Sosteko-
e dragă, 

10,00 Mu-

18,30 Lecția de limba ruși 
începători), 19,00 In pas cu 
19,45 Din repertoriul Cfn- 
loana Radu, 20,15 Muzică 
de Richard Stein, 21,15 Pe

compozitorii so- 
Tariverdlev și 
Concert pentru 
de Cail Marta 

Boris Afanasiev, 
17,00 Mu. 

19,10 Din clnlecele 
și tineretului.

PETRILA : 
SA: Omul 
Gardianul/ 
fiWe.
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Sosirea la Iinora 
а moi iron le oaieai 

le alateii eagieil
MOSCOVA 13 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

Ia Moscova a sosit un nou grup 
de oameni de afaceri din Anglia 
reprezentînd importantul concern 
„Cope Almen and Harper Engi
neering" care grupează 100 de fir
me diferite. Delegația 
tuită din șase directori 
în frunte eu Leonard 
președintele concernului.

este alcă- 
de firme, 
Matchen,

Ѳ

Mareșalul Malinovski 
și-a încheiat călătoria 

în Asia de sud est
MOSCOVA 13 (Agerpres). 
Mareșalul Malinovski, 

apărării al U.R.S.S., s-a 
la 13 aprilie la Moscova 
lătoria de trei săptămîni 
rile Asiei de sud-est.

Mareșelul Malinovski și persoa
nele care îl însoțesc au făcut vi
zite oficiale în Indonezia și Bir- 
mania și s-au oprit de asemenea 
la Bombay (India).

ministrul 
îpapoiat 
din ca

prin ță-

1963, în Uniunea 
lansat un nou sa- 
al pămîntului — 
bordul satelitului

A fost lansat „Cosmos-14“
MOSCOVA 13 (Agerpres).
La 13 aprilie 

Sovietică a fost 
teiît artificial 
„Cosmos-14". La
este instalat apratajul științific des
tinat continuării explorării spațiu
lui cosmic în cadrul programului a- 
nunțat la 16 martie 1962 de agenția 
TASS. Satelitul s-a plasat pe orbită 
cu următorii parametri: perioada i- 
nițială de revoluție — 92,1 minute, 
distanța 
mîntului 
distanța 
265 km.

maximă de suprafața Pă- 
(la apogeu) — 512 km, 
minimă (la perigeu) — 

Unghiul de înclinație a

orbitei față de planul Ecuatorului 
—- 48 grade 57 minute.

In afara aparatajului științific- 
la bordul satelitului se află : un e- 
mițător radio, care funcționează 
pe frecvența 20,004 MHz, un sistem 
radiotehnic pentru măsurarea preci 
să a elementelor orbitei, un sistem 
radiotelemetric pentru transmiterea 
pe Pămînt a datelor referitoare la 
funcționarea dispozitivelor 
ratajuluî științific.

Aparatajul instalat la 
satelitului funcționează 
Centrul de coordonare 
procedează la prelucrarea 
țiilor recepționate.

7^ ctfăГ /.

și a apa

bordul 
normal, 

și calcul 
lnforma-

i
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Economia engleză se află în impas
Decrarafia lordului Peddie

SCARBOROUGH 13 (Agerpres).
La 12 aprilie s-a deschis la 

Scarborough conferința anuală a 
Partidului cooperatist din Anglia.

In discursul rostit cu acest pri
lej, lordul Peddie, președintele par
tidului, a arătat 
gleză se află în 
crește, influența 
gliei se reduce

că industria en- 
impas, șomajul 

economică a An- 
mereu. Numai în

perioada iunie 1961 — februarie
1963, procentajul firmelor care nu 
au lucrat cu întreaga lor capaci
tate de producție a crescut de la 
45 la 68 la sută. Numai 4 Ia sută 
din tineretul englez are acces la 
învățămîntul superior. Din cele' 17 
milioane de case existente în țară, 
4 milioane au fost construite îna
inte de 1 880, 500 000 sînt insalubre. 
Se înrăutățesc condițiile de viață

” ale pensionarilor, văduvelor etc.
In același , timp, a subliniat 

Peddie, aproape două miliarde de 
lire sterline se cheltuiesc anual 

I pentru nevoile militare.
Lucrările conferinței vor dura 

patru zile. In acest timp, 620 de 
delegați, reprezentînd peste 11 mi
lioane membri ai mișcării coope
ratiste, vor discuta probleme in
ternaționale și politica interna 
Angliei.

Activitatea P. C. Francez la sate
PARIS 13( Agerpres).
Ziarul L' Humanite" relatează des

pre conferința reprezentanților fe 
derațulor departamentale pentru 
munca de partid la sate. Pârtiei- 
panții la conferință au făcut bilan 
țul activității comuniștilor la 
în ultimi le luni

Raportul a fost prezentat 
Fernand Clavaud, membru al
аГ Partidului Comunist Francez. 
El a) publihiat că în afară de lupta 
economică este nevoie să se des
fășoare, de asemenea, și lupta po 
litică '

sate

de
C.C.

Waldek Rochet, secretar general 
adjunct al P.C. Francez, care a luat 
cuvîntul la conferință, a subliniat 
că ideile partidului sînt bine 
primite de masele de țărani".

Vorbitorul a chemat pe comuniș 
ti să-și intensifice activitatea în 
rîndul mișcării țărănești pentru a 
dă acesteia o orientare care să co
respundă intereselor țărănimii mun
citoare, pentru a populariza mai 
larg politica partidului. Activitatea 
partidului de la sate, a subliniat 
Waldek Rochet, constituie o sar
cini importantă a întregului par
tid

a

©:

©

Deputății congolezi cer eliberarea 
lui A. Gizenga

LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres). 
In cadrul ședinței din 12 aprilie 

a .Camerei Reprezentanților a par
lamentului congolez, majoritatea 
deputaților au cerut să fie adusă 
la îndeplinire cit mai urgent re
zoluția Camerei Reprezentanților 
din 2t decembrie 1962 cu privire 
la punerea în libertate a lui An
toine Gizenga.

Deputății care au luat cuvîntul 
au criticat vehement încercările 
autorităților de a tărăgăna înfăp
tuirea acestei rezoluții.

Primul ministru, C. Adoula, 
nistrul 
mitatu 
Bolya, 
pundă 
privind
cerii la 
Camerei 
încercat 
blemei, invocînd necesitatea
studia detaliile dosarului Gizenga", 
dar au primit riposta cuvenită din 
partea majorității deputaților care 
au luat cuvîntul.

пи
ка- 

p.
afacerilor interne C. 
și ministrul justiției 
au refuzat, de fapt, să răs- 
la interpelările deputaților 
motivele tărăgănării adu- 
îndeplinire a hotărîrilor 
Reprezentanților. Ei au 

să amîne examinarea pro- 
„de a

La propunerea deputatului Mi- 
dibura Joseph, Camera Reprezen
tanților a adoptat în unanimitate 
o rezoluție în care se cere să se 
trimită în insula Bolabemba, unde 
se află deținut de măi mult de un 
an în mod ilegal Antoine Gizenga, 
patriot înflăcărat, o delegație din 
partea Camerei Reprezentanților, a 
guvernului și a Partidului solida
rității africane, însărcinată să-1 a- 
ducă pe Antoine Gizenga la Leo
poldville.

In pofida propunerii făcute de 
C. Adoula de a trimite în insula 
Bolabemba trei medici însoțiți de 
reprezentanți ai Camerei, 
vernului și ai Partidului 
tații africane, care să-l

Scade producția 
industrială a Franței

PARIS 13 (Agerpres).
Cifrele oficiale date publicității 

cu privire la producția industrială 
în Franța în primele trei luni ale 
anului 1.963 indică scăderi destul 
de importante în unele ramuri în 
raport cu perioada corespunzătoare 
a anului precedent. In industria si
derurgică scăderea producției este 
mai importantă decît în celelalte 
sectoare, fiind cu 6,5 la sută mai 
mică față de anul precedent. In
dicele general al producției în 
construcții arată, de asemenea, o 
restrîngere a activității în acest 
domeniu.

ai gu- 
solidari- 
consulte 

medical la fața locului pe Antoine 
Gizenga și să raporteze rezultatele, 
Camera a cerut în unanimitate ca 
acest consplt medical să fie efec
tuat la Leopoldville.

Delegația urmează să se depla
seze în insula Bolabemba la înce
putul săptămînii viitoare.

---------------- ©-----------------

Un act samavolnic al autorităților 
vest-germane

BERLIN 13 (Agerpres).
Autoritățile vest-germane au a- 

restat pe patriota vest-germană A. 
Fossen. După cum anunță ziarul 
„Neues Deutschland", A. Fossen 
făcea parte din delegația femeilor 
vest-germane care a remis Comi
siei O.N.U. pentru drepturile o- 
mului cu sediul la Geneva un me-

morandum semnat de 200 de fe
mei din R. F. Germană. Memoran
dumul cuprindea date referitoare 
la persecutarea democraților și ad- 

■ versarilor războiului atomic de că
tre autoritățile vest-germane. A. 
Fossen a fost arestată în luna 
martie, îndată după Înapoierea ei 
de la Geneva, dar acest fapt a de
venit cunoscut abia acum.

ANKARA. La Istanbul a apărut 
o nouă revistă politică „Dreptatea 
socială" la care colaborează o se
rie de scriitori și ziariști progre
siști In articolul de fond al. revis
tei se precizează că scopul ei este 
să se alăture luptei pentru trans
punerea în viață a drepturilor pro
clamate de Constituție.

NEW YORK. — Justin Bomboko, 
ministrul afacerilor externe în gu
vernul central congolez, care se 
află la New York pentru a par
ticipa la lucrările Comitetului con
sultativ pentru Congo, a declarat 
cd guvernul său manifestă „un In 
teres deosebit pentru transpunerea 
în viafă a planului cu privire la 
reorganizarea armatei congoleze.

WASHINGTON. Agenția United 
Press International relatează că 
Ministerul de Război al S.U.A. а 
făcut cunoscut că un al doilea 
submarin atomic american înzes 
trat eu rachete „Polaris" a sosit 
în apele Mării Mediterane. Sub 
marinul face parte din grupul de 
trei submarine atomice înzestrate 
cu rachete „Polaris" care, după 
cum menționează agenția, „înlo
cuiesc bazele americane pentru 
rachete din Turcia și Italia". Sub 
marinele sînt sub controlul со 
mandamentului suprem al forțeloj 
N.A.TO. pentru Europa.

CAIRO. — Agenția France Pres
se relatează că R.A.U, Republica 
Arabă Yemen, Arabia Saudită

Organizafia Națiunilor Unite aa 
încheiat un acord cu privire ia în
cetarea operațiunilor militare din 
Yemen. Potrivit acordului, trupele 
egiptene vor fi retrase treptat de 
pe teritoriul yermnit.

După cum anunță 
, la Palatul. 
Kremlin s-au 

de-al doi. 
artiștilor

MOSCOVA.
TASS, la 13 aprilie, 
Congreselor de la 1 
incheiat lucrările celui 
Iea congres unional al 
plastici din U.R.S.S.

A fost aleasă noua 
a Uniunii artiștilor plastici 
U.R.S.S., alcătuită din 143 persoa
ne, reprezentanți ai tuturor repu
blicilor, 
giuni din R.S.F.S.R. Congresul 
ales, de asemenea, comisia 
vizie.

conducere 
din

ai multor ținuturi și re
fl 

de re

— După cum 
statistică de pe 
primului ministru 
luna februarie numărul

totali a crescut în Ja-
40 000, ajungînd la

anunți 
lingă 

al Ja-

ТОКІО. 
Biroul de 
cancelaria 
poniei, în 
șomerilor 
porția cu
920 000. In realitate această cifră 
este considerabil mai mare, deoa
rece în japonia există sute de mii 
de oameni care lucrează numai 
cîteva ore pe săptămînă. In mod 
practic aceștia sînt șomeri totali. 
Dar, potrivit legilor în vigoare 
în Japonia, un om care lucrează 
măcar două ore săptămînal «*Ste 
considerat ca fiind încadrat m 
producție.

©

SITUAȚIA DIN LAOS 
Dezmințirea unor știri false răspîndite de presa americană 

VIENTIANE 13 (Agerpres).
De cîtva timp presa și agențiile 

americane răspîndesc cu asiduitate 
știri despre agravarea situației din 
Laos, care ar fi o urmare a unor 
disensiuni în sînul forțelor patrioti
ce laoțiene staționate în Valea 
Ulcioarelor. Postul de radio „Vo
cea Patet Lao" a difuzat o decla
rație a generalului Sinkapo, re
prezentant al comandamentului su
prem al forțelor armate ale Patet 
Lao, în care se arată că știrile fal
se răspîndite de presa americană 
cu privire la situația din Valea 
Ulcioarelor au drept scop să ca
mufleze acțiunile cercurilor im
perialiste împotriva neutralității și 
unității Laosului.

In declarație se spune că o seri» 
de ofițeri ai trupelor neutre. îm
preună cu elemente corupte stre-

curate în rîndurile acestor trupe, 
au săvîrșit o serie (fe acte tero
riste împotriva populației și a per
soanelor cu vederi democrate 
din armata și administrația de sub 
conducerea lui Suvanna Fumma. 
La 5 aprilie, ei au arestat 29 de 
soldați din divizionul de artilerie 
al trupelor neutre și au împușcat 
27 dintre ei.

Generalul Sinkapo a respins cu 
hotărîre născocirii a presei occiden
tale că trupele Patet Lao ar fi ata
cat trupele generalului Kong Le. 
Aceste născociri — a spus el — 
sînt menite să creeze un pretext 
pentru a trimite în Valea Ulcioate- 
lor trupe ale 
din Laos și 
între trupele 
Patet Lao.

grupării proamericaae 
să provoace ciocniri 
neutre și forte «de
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Noi amănunte în legătură cu catastrofa 
submarinului atomic „Thresher1*

WASHINGTON 13 (Agerpres).
■ Agenția Franc^ Presse mențio
nează că ancheta desfășurată de 
către comisia prezidată de amira
lul B. Austin și compusă din cinci 
dintre cei mai calificați experți ai 
marinei din S.U.A. va urmări în
deosebi diferitele faze de „moder
nizare" cărora a fost supus în ul
timele luni submarinul „Thresher", 
a cărui catastrofă a costat viața 
a 129 de oameni.

Amiralul Anderson, șeful statu
lui major al flotei maritime mili
tare, a dezvăluit joi eă ultima re 
vizie făcută submarinului a nece
sitat perforarea unei deschideri 
de un metru în carcasa acestuia 
pentru sistemul de evacuare a 
gunoaielor. Agenția France Presse 
referindu-se la unele informații a- 
nunță că, pe de altă parte, la bor
dul submarinului „Thresher" au 
fost descoperite cu cîtva timp în 
urmă unele defecțiuni ale echipa
mentului electronic de control șl 
în rețeaua de aerisire. Mai mult 
decît atît, în iunie anul trecut, 
„Thresher" s-a cioenit de un re
morcher în portul Gape Canave
ral, în Florida, ceea ce a provo
cat o spărtură de un metru și ju
mătate în carcasă și a necesitat

reparații timp de trei săptămîni. 
.Chicago Daily News" a 

textul unei decla- 
toamna anului tre 

amiralul Hyman 
secției submarine- 
forțelor navale a- 
fără să se refere 

anume, spunea ■

se produceau dereglări, 
o piesă era fabricată cu 
necorespunzătoare. Dacă 

nu ar fi luat hotărîri ra-

Ziarul 
publicat vineri 
rații făcute în 
cut de către 
Rickover, șeful 
lor atomice a 
merioane, care,
la un submarin 
„Am avut ocazia în mai multe rîn- 
duri să mă aflu pe un submarin 
în timpul unei scufundări la adîn- 
cimi și să constat eă la unele a- 
p arate 
deoarece 
materiale 
echipajul
pide, consecințele ar fi fost de 
zastruoase și eu nu m-aș mai fi 
aflat aici astăzi". Mai mult decît 
atît, agenția France Preșse men
ționează că una din rudele unui 
membru al echipajului ar fi de
clarat că 
submarinul 
membrilor

Pe linia
descoperirii cauzelor care au pro
vocat scufundarea submarinului, o- 
fîcialitățile, după zile întregi de 
consultări și nehotărîre, au decis. 
Insfîrșit, ca batiscaful „Trieste", 
care urmează să examineze epava

„starea în care se afla 
zdruncinase încrederea 

echipajului", 
cercetărilor în vederea

submarinului atomic, să fie trans
portat din California prin Canalul 
de Panama. Purtătorul de cuvînt 
al marinei americane a anunțat eă 
batiscaful va fi plasat fără a fi 
demontat la San Diego (Califor
nia) pe un fel de doc plutitor. Că
lătoria va dura în total 12 zile.

In ceea ce privește soarta echi
pajului submarinului „Thresher", 
după cum menționează agenția 
France Presse într-o declarație 
dată publicității în după-amiaza 
zilei de 12 aprilie, Ministerul Ma
rinei a afirmat din nou că „nu 
pot exista supraviețuitori ai catas
trofei „Thresher", reamintind că 
adîncimea la care se află subma
rinul (2 560 m.) exclude orice po
sibilitate de salvare.

Oficialități ale Ministerului Ma
rinei au declarat că posibilitatea 
salvări submarinelor există numai 
pînă la o adîncime de 400 de pi
cioare, or submarinul ,,Threell6r“ 
a trebuit să coboare la o adînci
me mult mai mare.

Intre timp, cercetările continuă 
pe o zonă care sa restrîns la o 
suprafață cu un diametru de cirea 
100 kilometri. Cercetările sînt des
fășurate de 16 nave.
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