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

In întîmpinarea ziiei de 1 Mai

Acțiuni patriotice oic tinerilor

Mai,
Pe- 

oțe-

bună parte 
vagoane și

în acțiunej

Fier vechi din subteran 
trimis ofe lari lor

In întîmpinarea zilei de 1 
tineri! din sectoarele minei 
trila s-au angajat să trimită
tăriilor patriei cantități sporite de 
fier vechi. Zilele de 7, 14 și 21 a- 
prilie au fost consacrate acțiunii 
patriotice de colectare a fierului 
vechi din subteran și de la supra
față. In aceste zile s-au strîns și 
trimis la suprafață peste 100 tone 
fier vechi, din care o 
a și fost încărcat în 
expediat oțelăriilor.

O activitate rodnică
de colectare a fierului vechi au 
depus tinerii sectorului IV, care au 
strîns da pe galerii și din abataje 
aproape 30 000 kg fier vechi. La 
acest succes au contribuit în mod 
deosebit tinerii Ignat Nicolae, Brîn- 
zan Constantin și ing. Feieș Lu
dovic. Din sectorul II s-au eviden
țiat *tov. Avram Vaier, Badea Cris- 
tea, Ionaș Victor și Ursache Ioan, 
iar din sectorul VIII electromeca
nic uterrriștii Greu Victor, Cosma 
Andrei și Merciu Elena.

De la începutul acestui an și pi- 
nă în prezent tinerii minei Petrila 
au colectat aproape 205 tone fier 
vechi. Pînă la 1 

. jat să'siringă și 
lăriilor încă 175

Mai ei s-au ariga- 
să expedieze oțe- 
tone ЙэГ vechi.

4 pag. 20 bani

Amenajări de trotuare
La comitetului orășe- 

mulți 
la ac- 
și în-

chemarea
U.T.M. Petrila, tot mai 
participă cu însuflețire

nesc 
tineri 
țiunea de bună gospodărire 
frumusețare a orașului. Duminica 
trecută, de pildă, 180 de tineri din 
sectoarele II, VI și VIII au partici
pat la acțiunea de retragere a unor 
garduri pentru lărgirea trotuarelor 
din ceutrul orașului. Pînă în prezent

se apropie Cu 
E proaspătă 

totdeauna. De 
poți întimpi- 

în haină 
om vrea
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Primăvara 
pași mari, 
cochetă, ca 
aceea, n-o
na posomorit, 
veche. Fiecare 
să-i iasă în cale purtînd 
ceva frumos și proaspăt 
ca primăvara. Un pantoi 
adecvat, o jachetă, un 
costum sau pardesiu de 
sezon... Aceste gînduri 
preocupă populația Văii 
Jiului,

Prezentind întotdeauna 
ce e nou, răspunzînd prin 
sortimentele puse în vin
zare celor mai pretențioa
se gusturi, unitățile O.C.L. 
produse industriale Petro
șani sint de la prima pînă 
ia ultima oră a zilei de 
muncă pline de cumpă
rători. Colectivul între
prinderii se străduiește 
necontenit să asigure me
reu 
noi, 
mai

Ir.
1 Mai vot ii organizate 
un număr de 3 expoziții

• pentru vînzarea imprimeu-
• iilor de mătase și bum-
• bac în localitățile Lupeni.
• Vulcan și Petroșani. Vitrt-

иЛе și alte produse 
să deservească cit 

atent și mai civilizai 
întîmpinarea zilei de

Citiți în pagina lV-a:
• N. S. Hrușciov i-a primit pe F. Kohler și pe H. Trevelyan.
• Utilaje și mașini romînești la Tîrgul de la Milano.
• In Iordania continuă demonstrațiile antimonarhice.
• Discutarea plîngerii Senegalului în Consiliul de Securitate.
• Suedia va promova o politică de. neutralitate.
• Ședința Comitetului consultativ al O.N.U. pentru Congo.

Noi date despre crimele săvîrșite de foști" magistrali1 hMerlștl.

s-au retras aproape în întregime gar
durile din străzile Dacilor și 
rul Pușkin. Dintre tinerii de 
nă s-au evidențiat Pănoiu 
Lupașcu Grigore, precum și 
de Ia unitatea I.L.L. Petrila.

cartie- 
la mi-

Stan,
tinerii

Participant! 
fa înfrumusețarea 

orașului
Mobilizați de comitetul orășenesc 

U.T.M., circa 800 de tineri din Lu
peni au participat în ziua de 
aprilie la o acțiune de muncă 
triotică pentru înfrumusețarea 
calității. Cu acest prilej a fost
menajată o suprafață însumînd 
! 840 metri pătrați de zonă verde, 
au fost sădiți puieți de arbori și 
arbuști 
diferite 
lierel?

21
pa-
lo-
a-

ornamentali și s-au efectuat 
lucrări de curățire în car- 

marginale.
svidențiat prin munca deS-au

pusă tinerii din organizațiile U.T.M. 
de la Viscoza Lupeni, mină, pre
par ație și I.L.L.

C. BARNA 
corespondent

Deși își desfășoară activitatea în 
condiții grele, brigada comunistului 
Cepălău Aurel din sectorul IV al 
minei Petrila își realizează cu suc
ces sarcinile de plan, 
zilei de 1 Mai, minerii 
dat 57 tone cărbune 
peste plan.

IN CLIȘEU : Șeful
Nikelski Rudolf împreună 
Ludovic, Poenar Petru, Kiss Ludo
vic și Lorincz loan înainte de in
trarea in șut.

In cinstea 
brigăzii au 
de calitate

de schimb 
cu Vass

La 
de la 
nea, 
de

puțul 8 
mina Lo- 
un grup 
topografi

Colectivului preparației Lupeni îi 
revine sarcina să prepare cărbu
nele cocsificabil extras de mineri, 
asigurînd cu el aprovizionarea u- 
zinelor cocsochimîce din tară.

Muncitorii și tehnicienii prepa
rației, se străduiesc să facă față 
cu cinste acestei sarcini, asigu 
find buna funcționare a instala
țiilor respective. In perioada lu
nilor trecute din anul curent, ei 
au obținut o seamă de succese. 
Dacă .îți trimestrul I al anului tre
cut randamentul global de recupe
rare la preparația Lupeni era de 
90,7 la sută, în trimestrul I al a- 
ce5tui an el a crescut la 92 la 
sută! In aceleași perioade randa
mentul de cărbune 
cut de la 73,9 la 
— ceea ce indică o 
lare a cărbunelui.

In realizarea acestor indici, un 
rol însemnat l-au avut și măsurile 
tehnico-organizatorice și de inves
tiții luate în ultima perioadă de 
timp în scopul măririi capacității 
de tratare și modernizării utilaje
lor. Astfel, pentru creșterea capa
cității de la 300 t/h la 400 t/h s-au 
executat înlocuirea elevatoarele’ de 
bruți cu - transportoare cu bandă 
de capacitate mărită, lărgirea 
jghiaburilor de spălare Rheo, mon
tarea unui elevator pentru recicla
re, la clasa 10 mm., înlocuirea pre-

special a cres- 
75,7 la sută 
mai bună spă-

nele magazinelor' vor 
li reamenajate, dîndu-li- - 
se un caracter săr
bătoresc, in așa lei ca 
să oglindească sortimen
tele variate ce se găsesc 
de vinzare în actualul se 
zon. Zilele acestea, maga 
zinele au primit cantități 
sporite de produse în de
sene noi și variate. Astfel 
în magazinele cu articole 
de țesături au sosit. nou
tăți ca Timișen, Berolina 
Mindra — imprimat, Held, 
Columbia, toate. producție 
1963, pentru rochii de fe
mei pentru sezonul de 
primăvară. Desene noi au 
sosit și la țesături de mă 
tase.

In unitățile de galante
rie și marochinărie se vînd 
bluze bărbătești cu gule 
răsfrînt din balonseide fan
tezii, poșete din policlo 
rură de vinii în modeie 
și culori noi, moderne, la 
tricotaje sînt cămăși băr 
bătești din tricot merceti 
zate, cămăși supraelastice 
cămăși din siion, jachete 
din silon,
Rolan, rochii 
fantezii și 
confecții am

jachete 
femei 

altele, 
reușit

femei 
Rolan 
iar Ia 

sâ ob-
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ținem de la iurnizori con- 
lecții dintre cele mai so
licitate. Dintre acestea a- 
mintim: rochii de temei 
din stofă cu croială nouă 
„Pavilionul de mostre".

cu modele, troacar femei 
fantezii, taioâre temei fan
tezii, sacouri lucrate din 
țesături fantezii, costume 
bărbătești cu linie mo
dernă, haine cu revere în
guste. La tei, in magazi
nele de încălțăminte s-au 
pus in vinzare noutăți ca : 
pantofi bărbătești „Romar- 
ta super' în diferite ’ cu
lori, 
mei 
dale 
toc 
tești

In

moderni sandale le- 
in două culori, san- 
femei „Guban" cu 
cui, pantofi barbă- 
ilexibili și altele, 
întîmpinarea zilei de

lorilor din toate magazi
nele se îndreaptă spre 
buna aprovizionare, deser
vire exemplară și satisfa
cerea cerințelor cumpără
torilor cu un larg sorti
ment de mărîuri.

FEDER DEZIDERIU
merceolog principal O.C.L. 

produse industriale 
Petroșani

Rebedea Miron 
a efectuat fixa
rea plumbinării. 
Ei se pregăteau 
să intre în mină.

clasării pe site vibrante W.D.G. 
cu ciururi cu rezonantă de capa
citate mare și altele.

In prezent, noi urmărim îmbu
nătățirea continuă a procesului de 
producție, întreținerea instalației, 
mărirea capacității ei. Am pus în 
funcțiune aparatele automate, ,de 
colectare a, probelor la producția 
brută, este în curs de montaj a-- 
paratul „Cendrex" pentru determi
narea rapidă a conținutiflui de ce
nușă cu raze X, ara, aplicat și. ejfe 
tindem ungerea automată prin ca
re se realizează economii de 
bucșe și se asigură o funcționare 
cu un număr minim de defecte, 
am aplicat automatizarea unei 
pompe care în prezent funcționea
ză fără mecanic. Pentru îmbunătă
țirea funcționării Rheospălăfoarelor 
am modificat înclinarea la unele 
jghiaburi, am introdus aparate su
plimentare pentru evacuarea ste
rilului la rheospălătorul pentru 
material mărunt, iar pentru mări
rea selectivității zețajului aplicăm 
unele din măsurile cele 
ca evitarea pătrunderii 
în camera de evacuare 
lor, controlul presiunii 
pat. filtrant cu secțiune 
evacuarea produselor' grele ' cu au- 
todeșistoare

mai noi 
pulsațiilor 

a produse- 
pulsațiilor, 
inegală și

ARDELEANU VICTOR 
șeful preparatei Lupeni

(Continuare în pag. 3-a)

La I.P.I.P. Livezeni există - o secție în cadrul căreia se execută tuburi din beton 
pentru canalizări. Aici lucrează și muncitorii Timoftoaie Gheorghe și Lehar Nicolae , 

(din clișeul nostruj Gare realizează depășiri zilnice de plan de 20 la sutg.
Iată-i în timpUi jucrului.
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ridicam la un nivel ioi mai Înalt
învățămîiiiul politic U. T. JH.
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In acest an școlar, învățămîntul politic U.T.M., 

ganizată de educare comunistă a tineretului, a adus 
Însemnată la însușirea de către tineri a politicii 
cunoașterea realizărilor regimului democrat-popular.

In prezent ne aflăm in preajma 1 boierii anului 
mint. La majoritatea celor 288 de cercuri și cursuri 
mint politic О.Ш se predau și se discută ultimele 

Pregătirea încheierii anului de Invățămlnt in bune

de invățA- 
de învăță 
lecții, 
condițiunl 

trebuie să preocupe in mod deosebit organizațiile U.T.M. In școli
fi la sate, cercurile de învățămint ffi vor încheia activitatea 
pînă la 1 Mai, iar in cercurile de tavățăinint de la orașe in luna 
viitoare vor avea loc convorbirile recapitulative. Este deci nece
sar ca organizațiile U.T.M. să stabilească măsuri ca in cercurile 
de învățămînt să iie predate toate lecțiile pînă te 1 Mai. Acest 
lucru trebuie să preocupe Îndeosebi organizațiile U.T.M. de 
minele Lupeni șt Vulcan, șantierul de coiatracții și șantierul 
prefabricate din Petroșani și din sate! Iscroni unde cercurile 
invățămlnt stat rămase in urată.

Stabilind din timp măsuri, organizațiile U.TM. vor asigura 
desfășurarea in bune condițiunl a convorbirilor recapitulative, înche
ierea cu succes a anului de invățămlnt politic Ѵ.ТЛ4.
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Lecții bogate în conținut '
Biroul organizației U.T.M. nr. 1 

de la preparația Petrila se ocupă 
cu răspundere dî controlul și des
fășurarea în bune condițiunl a în- 
vățămîntului politic U.T.M. Ceea 
ce merită relevat în mod deosebit 
este faptul că la ambela cercuri 
din cadrul sectorului аѵеш o frec
vență bună, iar propagandiștii reu- 
sosc să conducă discuțiile Incit a- 
cestea să fie în strinsă legătură cu 
activitatea utemiștilor, cu proble
mele ce trebuie soluționate in u- 
zină .

Acest lucru se dator îște în mar; 
măsură faptului că biroul organi
zației U.T.M. îndrumă propagandiș
tii să participe la ședințele de pre 
gătire, le a pus la dispoziție un bo
gat imaterial documentar pe caie 
să-l folosească la exemplificarea 
diferitelor probleme tratate in lec
ții. Totodată, biroul organizației 
U.T M. sprijină p э propagandiști în 
întocmirea de lecții atractive, cu 
un bogat conținut de idei.. De pil
dă, în pregătirea lecției referitoa
re la dezvoltarea industriei grele în 
țara noastră, biroul organizației 
U.T.M. a cerut sprijinul comunis
tului Toth Ioan I, cel mai vechi 
muncitor din uzină. Acesta a po
vestit tovarășului Ganciulea Vasile, 
propagandist la cereul de învăță- 
nrfnt „Să ne cunoaștem patria" des
pre felul cum arăta uzina noastră 
în trecut și cum s-a dezvoltat ea 
în anii puterii populare.

Lecția avînd un conținut bogat, 
și discuțiile în seminar s-au desfă 
șutat la un nivel satisfăcător. Pe 
baza celor arătate la predare, ti 
narii Bușoniu Petru, Irofte loan, 
lușan Vaier, Macavei loan, și alții 
au vorbit documentat despre con
dițiile grele de muncă în care lu-

la baza însușirii lecțiilor — studiul individual
In curînd se va încheia anul 

de învățămînt politic U.T.M. Cu 
acest prilej, pentru cei aproape 
200 de utemiști de la U.R.U.M.P., 
cursanți în cele 8 cercuri politice 
U.T.M. care au funcționat în anul 
școlar 1962—1903, va lua sfirșit o 
perioadă de muncă rodnică pentru 
însușirea politicii partidului nostru. 
Pentru cei mai mulțj cursanți, anul 
de învățămînt care se va încheia 
a însemnat dobindirea de noi cu
noștințe politico-ideologice atit de 
necesare activității lor obștești și 
profesionale. Iată doar cîțiva din
tre aceștia.

Tînărul Stern Iosif, strungar In 
secția mecanică, s-a aflat tn acest 
an pentru prima dată în rîndurile 
cursantelor învățăm! ntului politic 
U.T.M. din uzină. Cercul de stu
diere a Statutului U.T.M. în cate 
este încadrat l-a ajutat să apro
fundeze cunoștințele dobîndite 1д 
școala profesională pe care a ab- 
soivit-o cu un an in urmă. Din lee- 
țille pe care le-a audiat in cadrul 
cercului, din discuțiile vii, intere
santa la care a participat a avut 
multe de învătal. Aceasta prin tap 
tul că a studiat cu sîrguință în tot 
cursul anului. La ședințele cercului 
el vine bine pregătit. Studiază cu 

ca formă or- 
o contribuție 
partidului, la
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erau în trecut muncitorii de la ban
da de bulgări, de la haldă și din 
alte secții ale uzinei. Ei au arătat 
că în anii puterii populare a spo
rit simțitor capacitatea de produc
ție a uzinei, iar procesul de pro
ducție a fost modsrnizat de la un 
an la altul. In prezent la prepura
ție funcționează patru elevatoare 
în loc de două cite erau în trecut, 
iar capacitatea de lucru a sitelor 
„Zimmer" a crescut cu peste 50 la 
sută.

Si la cercul de studiere a Sta
tutului U.T.M. se întocmesc lecții 
vii, interesanta. In lecția despre 
drepturile și îndatoririle unui ute- 
mist, de pildă, propagandistul Ke- 
berle Ferdinand a dat ca exemple 
pozitive pe tinerii Kacso Elena, 
Stan Emil, Nicula Ioan, Panek Zol- 
tan, Cață Vasile și alții care par 
licipă cu regularități la ședințele 
de învățămînt, la adunările gene
rale ale organizației U.T.M., pre 
cum șî la acțiunile patriotica în
treprins? de organizația de bază 
Totodată, a fost dat ca exemplu 
negativ tînărul Duma Aurel, care 
nu participă la adunările generala 
și nu-și plătea cotizația. După se
minarul avut la aeeastă lecție, tî
nărul Duma Aurel, membru în a- 
cest cerc și-a schimbat atitudinea 
față de muncă și față de sarcinile 
ce-i revin ca utemist.

Biroul organizației U.T.M. se va 
ocupa și de acum înainte de buna 
desfășurare a învățămîntului poli
tic, în așa fel îneît el să contri
buie tot mai mult la formarea con
științei socialiste a tinerilor.

DOBOȘ EMILI AN
secretarul organizației U.T.M. nr. 1 

de la preparația Petrila
G BADUȚA, corespondent

atenție materialul bibliografic indi
cat de propagandist pentru fiecare 
lecție, citește presa. Astfel, el a 
reușit să participa activ la convor
birile din cadrul cercului.

Utemista Bokoș Margareta stu
diază in cadrul cercului „Trăsătu
rile moralei socialiste în rînduriie 
tinerei generații". învățămîntul 
U.TJ4. o pasionează. Ea a dobîndit 
în anii trecuți cunoștințe bogate. A 
terminat cursurile serale al? școli 
medii. Dorința de a-și lărgi necon
tenit cunoștințele politice, de a în
suși trăsăturile morale ale tînăru- 
lui de tip nou a determinat-o sa 
studieze cu perseverență- Ea nu s-a 
mărginit numai să audieze expu
nerile propagandistului a studiat 
și a conspectat de fiecare dată cu 
atenție lecția, a citit materialul bi
bliografic. Pragătindu-se, de pildă 
pentru convorbirea pe tema „Mun
ca, chestiune de glorie și eroism" 
ea a citit romanul „Risipitorii" de 
Marin Preda, a participat la vizio
narea în colectiv cu cursanți! cer
cului a filmului ,Д-ир?пі 29", a citit 
numeroase articole din ziare despre 
realizările muncitorilor din între
prinderile noastre. Toate acestea 
au ajutat-o să participe activ la 
convorbirea ce a avut Ioc în ca 
irul cercului.

Printre cercurile de tnvățămint politic U.T.M. fruntașe de la U.tt.U.M.P. se numără și cel din sec
ția turnătorie.

IN CLIȘEU: Propagandistul cercului, tov. Tiță Alexandru, discuțind cu un grup de utemișli despre 
convorbirile recapitulative care vor începe în curînd.

..............  ==--=ягмаулд=-— ■' - ................. —..

INTRE ȘEDINȚELE CERCULUI
Printre cercurile învățămîntului 

politic U.T.M. de la mina Aninoa- 
sa care au obținut rezultate bune 
in acest an de învățămînt, se nu
mără și cel condus de propagan
distul Condoiu Constantin din sec
torul VIII. La acest cerc de stu
diere a statutului U.T.M. au fost 
predate toate cele 7 lecții din pro
gram. Frecvența bună Ia ședințele 
de învățămînt și faptul că la se- 
minarii participă cu regularitate 
majoritatea cursantelor, dovedește 
atenția ce o acordă acești tineri 
formei de învățămînt din care fac 
parte, preocuparea lor pentru ri
dicarea nivelului de conștiință.

Cum au fost obținute aceste 
rezultate bune, ce a asigurat suc
cesul în activitatea acestui cerc ?

După cum este știut, succesul 
tn activitatea unui cerc de fnvă 
tămînt depinde în bună măsură de 
calitatea, de bogăția de idei a lec
țiilor pe care le predă propagan 
distul. Reușita acestor Ipeții, În
sușirea și aprofundarea temelor 
predate, este hotărită însă în pe
rioada dintre ședințele de învă
țămînt. Avind în vedere acest lu
cru, tînărul propagandist Condoiu 
Constantin a urmărit îndeaproape 
activitatea cursanților în perioada

Și utemistul Rădoi Petru, lăcătuș 
la secția construcții metalice a a- 
cumulat o bogată experiență în 
studiul politic. Bibliot?ca personală 
pe care și-a format-o în ultimul an 
i-a devenit un ajutor valoros în 
îmbogățirea cunoștințelor, în studiu 
pentru convorbirile din cadrul cer
cului „Să ne cunoaștem patria so
cialistă" în care este încadrat. Pen
tru convorbirea la lecția despre 
productivitatea muncii a citit mai 
multe broșuri despre căile de spo
rire a productivității muncii în in
dustria, articole din presă, precum 
și Directivele celui de-al Ш-lea 
Congres al P.M.R. Astfel pregătit, 
în cadrai convorbirii a reușit să 
vorbească pe larg despre posibi
litățile de sporire a productivității 
muncii în secție.

Am luat la întîmplare trei tineri 
din uzină care nu numai că-și în
deplinesc cu conștiinciozitate obli
gațiile de cursanți în învățămîntul 
politic dar dovedesc pasiune în 
studiu, dorință de a dobîndi un larg 
orizont politic și ideologic atit de 
necesar pentru formarea lor ca oa
meni cu o cultură multilaterală, a- 
devărați constructori ai vieții noi. 
Și, asemenea lor, în uzină sînt zaci 
și zed de utemiști. 

dintre ședințele de învățămînt 
slrăduindu-se să îndrume și să an
treneze pe cei 23 de cursanți spre 
o activitate educativă bogată.

După fiecare expunere au fost 
organizate ore de consultații, ore 
cînd lecțiile erau pregătite în eo 
lectiv.

Pentru a îmbogăți activitatea 
cercului, au fost organizate în co 
lectiv acțiuni de colectare a fie
rului vechi, precum și pentru cu
rățenie în sector, amenajarea de 
spații verzi etc.

Vizionarea de filme fn colectiv, 
cum au fost mai recent filmele 
„Cer senin" și „Omul amfibie" 
participarea la acțiunile cultural- 
sportive întreprinse de sector sau 
de clubul din localitate, la care 
se evidențiază tinerii Manea Eu
gen și Mandra Iustina, fae parte, 
de asemenea, din preocupările din 
timpul liber ale acestor tineri. în
drumați de propagandist și de or-
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In sprijinul educării comuniste 
a studenților

Spre deosebire de anii trecute, 
în acest an școlar al învățămîntu
lui politie U.T.M. la Institutul de 
mine Petroșani a fost eliminat pa
ralelismul între subiectele tratate 
la disciplinele sociale cuprinse în 
programul de studiu și cele din în- 
vătămîntul politic U.T.M.

Potrivit indicațiilor organelor 
superioare U.T.M., comitetul U.T.M. 
pe institut a instruit comitetele 
U.T.M. pe facultăți și birourile 
U.TJvf. pe ani pentru a pune în 
dezbaterea cercurilor învățămîntu- 
lui politic astfel de teme eare să 
constituie o completare a cunoș
tințelor dobîndite de studenți în 
cadrul studierii disciplinelor știin
țelor sociale.

S-au stabilit teme pentru fiecare 
an, iar întocmirea expunerilor a 
fost încredințată unor cadre didac
tice cu pregătire politico-ideologică.

Biroul U.T.M. al anului III mi
ne, unul din cei mai numeroși ani 
ai institutului, a propus ca temă 
de studiu în învățămîntul politic 
pe acest an despre morală în general 
și morala comunistă în special. A 
fost aleasă această temă tocmai 
finind cont că inginerul de lip 
nou, pe lingă cunoștințele profe
sionale temeinice pe care trebuie 
să le posede, e necesar să dea do
vadă de o înaltă ținută morală, 
de hotărîre și abnegație în lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor desă- 
vîrșirii construcției socialismului.

lată doar cîteva din problemele 
abordate in cadrul acestei teme : 
Ce este morala; Caracterul istoria 

ganizația de bază, majoMtatea 
cursanților acestui cerc, printre 
care Crucieru Florian, Bud Vasile, 
Iuga Viorel și alții, sînt cititori 
activi ai bibliotecii clubului și ai 
bibliotecilor volante din secțiile a- 
telierului. Tinerii cursanți ai aces
tui cerc pot fi văzuți cu regula
ritate la joile de tineret, aducîn 
du-și aportul la reușita lor.

Toate aceste preocupări și ac
țiuni i-au ajutat pe tTnerii din cerc 
să-și Îmbogățească cunoștințele, 
să-și dezvolte conștiința, să fie 
fruntași atit în producție cit și în 
activitatea obștească. Cu utemiștii 
Zeidesz Vilhem, Pașca Catalina, 
Iuga Viorel, Daitzer Marin, Cru
cieru Florian și eu alți tineri 
cursanți ai cercului de învățămînt 
condus de lăcătușul Condoiu Con
stantin, organizația U.T.M. și co
lectivul din care ei fac parte se 
pot mindri pe bună dreptate.

și de clasă al normelor și percep- 
telor morale; Opoziția dintre mo
rala comunistă și morala burghe
ză; Morala comunistă — morala 
epocii construirii socialismului și 
comunismului; Comportarea moral- 
cetățenească a studenților, și altele.

Dacă marea majoritate a ute
miștilor au participat cu regula
ritate la învățămîntul politic, au 
mai fost insă și unii studenți ea 
Racoviță loan. Epure Gheorghe, 
Hofman Anton, Popescu Clement 
și încă cîțiva care, uitînd de în 
datoririle lor de utemiști au ab
sentat în repetate rinduri de la 
expuneri.

Se apropie sesiunea de exame 
ne din vară. In preajma începerii 
acestei sesiuni, învățămîntul poli
tic se încheie. Se poate aprecia 
că în cadrul anului III mine, în
vățămîntul politic a fost încheiat 
cu succes. Au fost expuse toate 
temele din program și acestea i-au 
ajutat pe studenți să sitnlă răs
punderea pentru sarcina de a se 
pregăti cu stăruință spre a deveni 
specialiști cu o înaltă calificare ai 
industriei noastre miniere. Insu- 
șindu-și cunoștințele atit de utile 
privind morala comunistă despre 
care s-a vorbit în cadrul învătă- 
mintulul politic, studenții anului 
III mine sînt hotărîti ca în sesiu
nea de examene din vară, prin no
tele obținute, să dovedească con
știinciozitatea cu care au muncit 
pentru pregătirea lor profesiohală

V. LAZĂR
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In sectorul de investiții al minei Vulcan

Lucrări miniere executate la timp, 
de bună calitate și mai ieftine

Unul din principalele obiective 
pe care colectivul sectorului nos
tru le urmărește în vederea redu
cerii prețului de cost al lucrărilor 
de investiții, este reducerea con
sumului de material lemnos, ac
centul punîndu-se în special pe 
lemnul de mină și margini. In 
cursul anului 1962, sectorul nos
tru a economisit peste 900 m. c. 
lemn de mină și scîndură. In anul 
1963. in trimestrul I, s-au econo
misit peste 250 m. c. lemn de mină 
și scîudură. Aceste importante e- 
conomii de material lemnos au fost 
posibile datorită aplicării in pro
cesul de producție a unor metode 
noi de armare a galeriilor care se 
sapă și armează provizoriu în ve
derea susținerii definitive cu be
ton. zidărie sau monolit.

Pentru a putea scoate în evi
dență importanța acestor metode 
de armare, trebuie să arăt Că du
pă normele de deviz, galeriile 
care urmează să fie susținute de
finitiv cu beton trebuie să fie să
pate și armate provizoriu eu lemn 
la profil trapezoidal, după care se 
lărgesc la profilul necesar betonă 
fii. Aceste galerii sînt în majori
tatea lor de profile simple și du
ble. După săparea acestor galerii, 
la sectorul nostru se aplică din a- 
nul 1962 două sisteme de armare 
provizorie. Cel propus de către mi
ne se aplică la toate galeriile cu 
profile adecvate, iar sistemul de 
armare propus de către mg. Fodor 
Accadie se aplică la profilele cu 
mimare definitivă în formă circu
lară. Aplicarea acestor două sis
teme de armare provizorie duce 
la reducerea consumului de lemn 
de mină și seîndură cu cca. 70—75 
la sută la lucrările cu profile 
mici, iar cele cu profile mari cu 
cea. 50 la sută. De asemenea, a- 
plicarea lor a contribuit mult la 
creșterea vitezelor medii de a- 
vansare lunară a lucrărilor de îna 
intere, iar procentul de uzură a 
armăturilor din fier este -redus, a 
p.oape inexistent. Printre lucrările 
de mare importanță care au fost 
săpate și armate după cele două 
sisteme se numără: circuitul pu
țului orb nr. 3 la orizontul 480, 
unde brigada condusă de comu-

GHERMAN TRAIAN 
maistru miner principal

nistul Dan Constantin a obținut 
realizări de 65—80 metri liniari 
pe lună, circuitele puțului nr. 10 
unde brigada comunistului Vass 
Martin a obținut viteze lunare de 
60—80 metri liniari, iar la bazi
nele de colectare a apelor de Ia 
puțul nr. 10 orizontul 480 brigada 
comunistului Iancu Alexandru a 
obținut viteze de 45—55 metri li
niari pe lună în condiții foarte 
grele

La economia de material lemnos 
realizată a contribuit și faptul că 
în sectorul nostru lemnul folosit 
pentru diferite sisteme de susți
nere este recuperat și utilizat de 
două și cbiar de trei ori. La a- 
ceastă acțiune au contribuit bri
găzile conduse de comuniștii Dia- 
conescu Dumitru și Iancu Alexan
dru. De pildă, la betonarea suito
rului din blocul VIII între orizon
turile 590 și 630 brigada tov, Dia- 
coneseu a recuperat cca. 60 Ia 
sută din cadrele de susținere pro
vizorie, tar brigada tov. Iancu A- 
Iexandru, la același suitor, între 
orizonturile 535 și 590 le-a refo- 
losit, economisind în acest fel ma
terialul nou. Putem arăta și reali
zările brigăzii. conduse de comu
nistul Mîndru Constantin care la 
betonarea canalului de distribuire 
a apei din bazinele puțului nr. 10 
la orizontul 480 a recuperat în în 
tregime lemnul folosit pentru sus
ținerea provizorie.

Un alt obiectiv pentru a cărui 
realizare luptă colectivul sectoru
lui nostru este indicele de reali
zare a vitezelor medii planificate. 
Dacă în cursul anului 1962 secto
rul nostru a depășit eu 4 la sută 
viteza medie de înaintare planifi
cată, în cursul trimestrului I al a- 
cestui an viteza medie lunară de 
înaintare a fost depășită cu a- 
proape 20 Ia sută, realizîndu-se pe 
sector o viteză medie lunară de 
avansare de 55,1 m.l., deși în 
cursul acestui trimestru au fost e- 
xecutate multe lucrări cu profile 
mari printre care casa mașinii de

extracție, casa compresoarelor, cir
cuitul și rampele puțului orb nr. 
3 la orizontul 480, garaje de lo
comotive și camere trafo.

Ralizarea acestei însemnate creș
teri a vitezei medii de avansare 
lunară a fost posibilă datorită fap
tului că, printr-o mai bună orga
nizare a muncii, brigăzile care au 
lucrat la profile normale (galerii 
simple și suitori) au obținut vi
teze de avansare mai mari de cit 
cele planificate. Astfel brigada con
dusă de tov. Iancu Alexandru, la 
săparea suitorului de ăeraj și ram
bleu din blocul ѴШ între orizon
turile 535 și 590, a realizat în 
cursul lunii martie 66 m. 1. de sui
tor săpat, iar brigăzile conduse de 
tovarășii lonașcu Ioan, Vass Mar
tin, Dan Constantin și altele au 
obținut viteze de peste 60 m. 1. pe 
lună la săparea galeriilor simple. 
La lucrările de betonare au obți
nut viteze mari brigăzile conduse 
de tovarășii Diăeoneseu Dumitru, 
Zimbru loan și Mîndru Constan
tin. Totodată calitatea luerărilor 
s-a îmbunătățit mult în urma a- 
plicării unor măsuri tehnico-orga- 
nizatorice.

Colectivul sectorului nostru este 
hotărit ca, sub îndrumarea orga
nizației de partid, să lupte pentru 
obținerea în viitor a noi succese 
în muneă, aducîndu-și astfel con
tribuția la realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan ce revin ex
ploatării miniere Vulcan.

22150 cărți — atîtea numără în prezent biblioteca clubului sin
dicatelor din orașul Lupeni. Biblio tecara Bucur Olivia pune la dispo
ziția cititorilor acest tezaur cultural. Iat-o, în clișeu, distribuind cărți 
la cîțiva dintre cei 1 250 cititori ai bibliotecii.
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La îndemnul grupei de partid
Zilele trecute, la 

îndemnul grupei de 
partid, cetățenii cate 
locuiesc în cartierul 
Mihail Eminescu din 
Lonea au pornit o 
largă acțiune de a- 
menajare a terenuri
lor virane din jurul 
blocurilor.

In decurs de o săp- 
tămînă, au fost crea
te două parcuri mici 
cu ronduri pentru

flori, s-au tăiat cren
gile și văruit tulpi- 
nele copacilor de pe 
marginea drumului și 
s-au creat noi zone 
verzi.

De asemenea, gos
podinele din cartier, 
avînd în frunte pe 
membra de partid 
Moldovan Paraschi 
va au consolidat prin 
plantări de pomi, ma

lurile unui pîrîu din 
apropiere.

Tot la îndemnul 
grupei de partid, pî
nă la 28 aprilie ur
mează să fie curățat 
și amenajat prin mun
că voluntară un te
ren viran din car
tier care are o su
prafață de circa 800 
metri pătrați.

I. MEBCA 
corespondent

Perfecționarea procesului de producție - cale spre obținerea 
unor indici tehnico-economici mai inalți

------- o--------
In sprijinul fpontaliștilop

Printr-o comandă urgentă, secția 
forjă din cadrul sectorului el=c- 
tro-mecanic al minei Lonea a fost 
solicitată să execute un număr de 
80 cîrlige pentru benzile flexibile 
din frontalele sectoarelor III și IV. 
In perioada cind s-a făcut comanda 
respectivă. Ia secția forjă lucra 
doar fierarul Munteanu I. Nicolae 
cu ajutorul său, Pătularu Dumitru. 
Cu tot personalul redus și lipsa 
de fi ar laminat din care să se 
»oată confecționa cîrlige, tovarășul 
Munteanu și-a luat asupra lui sar-

cina de a exeeuta comanda. 
Zis și făcut.
Materia primă pentru cîrlige for

jorul și ajutorul său au procu
rat-o de la halda de materiale fe
roase recuperabile, iar la data 
stabilită au terminat de confecțio
nat cirligeie. Astfel fierarii Mun- 
teanu 1. Nicolae și Pătularu Du
mitru au venit în sprijinul brigăzi
lor de frontaliști aducînd în același 
timp sectorului o economie egală 
cu contravaloarea a 400 kg. lami
nate.

--------------- I----------- . ■

(Unnaze din pag. l-a)
in introducerea tehnicii noi și 

metodelor optime de muncă un a- 
port însemnat aduc și inovatorii 
noștri, sprijiniți efectiv de cabi
netul tehnic și comisia inginerilor 
și tehnicienilor. Ca urmare, dacă 
în primul trimestru al anului tre
cut la preparație au fost aplicate 
9 inovații, în același trimestru din 
anul curent, numărul inovațiilor a- 
plicate este de 21. In această pe
rioadă s-au evidențiat în întrece
rea socialistă un număr mare de 
tovarăși între care Gydrgy Ște
fan, Sibișan Victor, Enciu Gh., Ciu
la Vasile, ing. Rai Mireea, Stan 
Ilie și mulți alții.

■ Pentru noi o sursă importantă 
de economii s-au devedit a fl 
schimburile de experiență. Astfel, 
am preluat și introdus de la pre- 
parația Petrila pompa cu funcțio
nare automată și aparatul auto
mat de colectare a probelor, de 
la Coroiești intenționăm să apli
căm ciururile vibrante cu mase 
neechilibrate, de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara sistemul de 
desfundare a silozurilor de șlam 
cu aer eomprimat.

In domeniul organizării muncii, 
am luat o serie de măsuri care 
au contribuit la sistematizarea

muncii și au creat posibilitatea 
unirii eforturilor și specializării în 
diverse domenii. Echipele de în
treținere au fost împărțite pe gru
puri de utilaje de a căror func
ționare răspund. S-a creat astfel 
posibilitatea specializării acestor e- 
chipe, creșterii răspunderii pentru 
funcționarea instalațiilor, posibili
tatea ca echipa respectivă să-șl 
pregătească din timp anumite pie
se care provoacă defecțiuni 
vente.

© formă de redistribuire 
nală a timpului de revizii și 
rații este așa-numita „Joie
parațiilor". Bazîndu-де pe consta
tarea că uneori nu este sufieient 
pentru reparații numai 
oprire de duminică și 
de 2—3 ore zilniee în 
nu oferă

frec-

rațio- 
repa- 
a re

posibilitatea

timpul de 
că opririle 
schimbul I 
atacării u-

complexe, s-a ho- 
unei zile, ziua de 
orele 7—13 se o- 

prese complet instalațiile și se fac 
reparații mai mart Aplicarea aces
tei zile se face indiferent de situa
ția stocurilor de cărbuni bruți, 
chiar cu riscul de a depozita căr
bunele în stocul de avarii. Acest 
risc este de preferat 
nu asigura condiții de 
normală a instalației.

Cu ajutorul acestei 
reușit să reducem substanțial de
fectele mecanice care mai consti
tuie incă piedici in realizarea unui 
timp mai ridicat de funcționare a 
spălătoriei și să facem față en suc
ces problemelor ridicate.

Colectivul preparației Lupenl va 
lupta ca și pe viitor să obțină 
noi și importante realizări în muncă

nor lucrări mai 
tărît instituirea 
joi, ciad între

celui de a 
funcționare

metode am

S-a redus timpul Ia operațiile 
de balansare

prima dată de la exis- 
echipa de reparații - -

Brigada lui Șo- 
mogyi luliu din 
sectorul XI inves
tiții al minei Pe
trila șe evidenția
ză în fiecare hină 
în ce privește 
realizarea sarcini
lor de plan. In 
luna trecută, bri
gada și-a depășit 
cu 12 la sută sar
cinile de produc
ție, iar în luna 
aceasta și-a reali
zat încă de pe a- 
CUffl angajamen
tul de întrecere 
liiat în cinstea zi
lei de 1 Mai.

IN CLIȘEU : 
Schimbul . condus 
de tov. Kovacs 
Ițtan din brigada 
lui Șomogyi luliu 
Ițmihte de intra 
rea în șut.

Pentru 
tenta sa 
cazane din Cadrul Uzinei electri
ce Vulcan a făcut reparația ca
pitală a unui rotor da ventilator 
de la un cazan cu o capacitate 
de 50 tone/oră. Pînă acum acest 
fel de reparații erau executate de 
muncitori specializați de la 
U.R.UM.P. Astfel se pierdea timp 
prețios iar balansarea statică 
a rotorului se făcea chiar la caza
ne, în condiții de muncă grele

Efectuarea operațiunilor de ba
lansare dura, cite patru ore și 
jumătate.

Studiind posibilitățile 
cere a timpului de 
utemiștii Berciu Petru 
loan au propus să se 
efectuarea operațiilor 
sare statică chiar pe
se face reparația rotorului, Folo- 
sindu-se de o macara, cei doi au 
reușit să reducă eforturile fizice 
și timpul Ia 
sare de la

de redu- 
balansare, 
și Nicula 
treacă la 

da balan- 
locul unde

operațiile de balan- 
patru ore la o oră.
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In Editura politică au apărut:

C. BOGDANESCU 
C POPISTEANU

Propaganda de război — 
armă a politicii agresive

112 pag. 1,65 lei
■Lucrarea analizează rolul pe 

care-1 joșcă propaganda de război 
în politica agresivă a imperialiști
lor, conținutul acestei propagande, 
mijloacele prin care se desfășoară, 
împotriva cui e îndreptată și in

teresele cui le slujește. In lucrare 
este arătat cum dăunează propa
ganda de război bunei desfășurări 
a relațiilor internaționale.

Un capitol al broșurii se ocupă 
de lupta țărilor soaialiste pentru

interzicerea propagandei da război, 
prezintă poziția R.P.R. împotriva 
ațîțătorilor la război, pentru des- 
tindere în relațiile internaționale,

T. POSTOLACHE

Acumularea capitalului 
fi pauperizarea 
proletariatului

64 pag. 1,25 lei
Destinată celor car a se ocupă cv 

studiul economiei politice în învă- 
țămintul politic și de stat, lucrare: 
redă într-un stil clar, concis, prin 
cipalele probleme legate de repro 
ducția capitalistă și da efectele e 
sociale



4 STEAGUL HOȘU

Prezențe romînești peste hotareN. S. Hrușciov i-a primit 
pe F. Kohler 

și pe H. Trevelyan
’ MOSCOVA 24 (Agerpres).
i La 24 ^rilie N. S. Hrușciov i-a 

primit îj^Kremlin pe F. Kohler, 
ambasadorul S.U.A., și pe H. Tre
velyan, ambasadorul Marii Britanii, 
la cererea acestora.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în problemele interzicerii 
experiențelor cu arma nucleară. La 
convorbire a luat parte și Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S.

----------- =. .— ■■ .=S^£.~ r ------------ -----------

Discutarea plîngepii Senegalului 
în Consiliul de Securitate

NEW YORK 24 (Agerpres).
Consiliul de Securitate al O.N.U. 

a continuat examinarea protestului 
Republicii Senegal împotriva vio
lării frontierelor și spațiului său 
aerian de către avioane portughe
ze. După cum s-a mai anunțat, a- 
vioane militare portugheze au 
bombardat și mitraliat la 8 aprilie 
teritoriul Senegalului.

In ședință din 23 aprilie a Con
siliului de ‘Securitate au luat cu- 
vîntul reprezentanții Senegalului, 
Marocului, Ghanei și Franței. Re
prezentantul Franței s-a ridicat în 
apărarea politicii duse de Portu
galia în Africa. El a încercat să 
convingă pe membrii Consiliului 
de Securitate că bombardarea și 
mitralierea centrului populat Bou- 
mack nu ar reprezenta decît un 
simplu „incident local" care nu 
pune în primejdie pacea și secu
ritatea.

In general, reprezentantul Fran
ței nu a obiectat împotriva pro
iectului de rezoluție prezentat 
Ghana și Maroc. Proiectul de 
zoluție prevede, printre altele, 
cutarea de către Consiliul de 
curitate a violării de către Portu
galia a teritoriului senegalez și 
recomandă secretarului general al 
O.N.U. să urmărească cu atenție 
desfășurarea ulterioară a eveni
mentelor.
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O.S.A. a elaborai o nouă hotărîre 
antidemocratică

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
Organizația Statelor Americane 

(O.S.A.) a hotărît la 23 aprilie a- 
doptarea unei alte măsuri cu ca
racter antidemocratic eare nu ține 
seama de dreptul popoarelor la in
dependență. După cum transmite 
corespondentul din Washington al 
agenției Associated Press la insis
tențele S.U.A., O.A.S. a votat o ho
tărîre prin care și-a arogat drep
tul de a „ancheta activitățile co
muniste" în Statele Unite sau în 
oricare altă tară din America La-

Ședința Comitetului consultativ al O. N. U.
NEW YORK 24 (Agerpres). 1 
La 23 aprilie a avut loc la New 

York o ședință a Comitetului con
sultativ al O.N.U. pentru Congo 
în cadrul căreia a fost examinată 
problema instruirii armatei congo
leze. După cum se știe, guvernul 
Adoula a elaborat un plan potri
vit căruia armata congoleză ar ur
ma să fie instruită de ofițeri din 
Belgia, S.U.A., Canada, Italia, Nor
vegia și Izrael. Acest pian a pro
vocat o profundă nemulțumire în 
rîndul membrilor Comitetului con
sultativ al O.N.U. pentru Congo. 
El constituie o flagrantă încălcare 
a rezoluției adoptate de Aduna
rea Generală în septembrie 1960, 
care cere tuturor statelor să nu 
trimită personal militar în Congo 
„cu excepția personalului cerut de 
O.N.U. prin intermediul secreta
rului general în vederea îndepli
nirii scopurilor" prevăzute în a- 
ceastă rezoluție.

In Iordania continuă demonstrațiile 
antimonarhice

AMMAN 24 (Agerpres).
După cum relatează agențiile de 

presă, în ziua de 23 aprilie, în 
Iordania au continuat demonstra
țiile de protest împotriva regimu
lui reacționar.

Poliția și armata a reprimat o 
demonstrație a studenților care a 
avut loc în centrul orașului Amman. 
Agenția U.P.I. relatează, citind sur
se diplomatice bine informate, că

Delegatul Marocului a cerut 
Consiliului de Securitate să țină 
seama de faptul că acțiunile între
prinse de Portugalia împotriva Se
negalului nu pot fi considerate 
drept „incidente" întîmplătoare, ei, 
dimpotrivă, acte agresive ale colo
nialismului portughez.

Reprezentantul Senegalului a de
clarat că nu obiectează împotriva 
proiectului de rezoluție prezentat 
de Maroe și Ghana. Dar, a adău
gat el, regret că acest proiect nu 
este suficient de categoric, așa 

cum ar fi trebuit să fie față de 
acțiunile agresive ale Portugaliei.
------ —=©=_

0 nouă* crimă 
a rasiștilor din S.U.A.

NEW YORK 24 (Agerpres).
Rasiștii din S.U.A. au comis o 

nouă crimă. In seara de 23 aprilie, 
pe o șosea națională din statul A- 
labama, a fost găsit asasinat Wil
liam L. Moore, un locuitor alb din 
orașul Baltimore. Corpul lui zăcea 
lingă o pancartă care cerea drep
turi egale între albi și negri.

După cum transmite agenția 
France Presse, Moore, care era 
funcționar de poștă, a întreprins o 
campanie personală în favoarea in
tegrării rasiale în statele din sudul 
S.U.A.

tină „cu sau fără aprobarea guver
nului țării în cauză". „Anchetele" 
urmează să fie întreprinse de un 
comitet special al Organizației 
Statelor Americane.

Potrivit agenției, reprezentantul 
Braziliei în O.S.A. a votat împo
triva acestei hotărîri și a decla
rat că guvernul Braziliei „nu va 
accepta nici o acțiune din partea 
comitetului de anchetă".

De asemenea, s-au abținut de Ia 
vot reprezentanții Mexicului, Ve- 
nezuelei, Chile, Boliviei, Haiti și 
Republicii Dominicane.

a armatei congoleze sau 
implicațiile pe care le va 
Secretarul general a ară- 
devreme ce, potrivit rezo- 
Adunării Generale, O.N.U.

pentru Congo
In cadrul ședinței Comitetului 

consultativ a luat cuvintul secre
tarul general al O.N.U. U Thant. 
El a declarat că dacă guvernul 
congolez nu renunță la planul său, 
„Națiunile Unite nu-și asumă răs
punderea pentru programul de in
struire 
pentru 
avea", 
tat că, 
luțiilor 
ar urma să coordoneze un aseme
nea program de instruire a arma
tei congoleze, aeeastă organizație 
internațională ar trebui să aibă și 
dreptul să hotărască care țări să 
furnizeze instructorii necesari. El 
a atras atenția asupra implicații
lor politice pe care le va avea in
tenția guvernului congolez de 
pe mîna unor țări membre 
pactelor militare occidentale 
struirea armatei eongoleze. 

a da
ale
In-
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în urma focului deschis asupra de
monstranților 12 studenți au fost 
uciși și alțî 60 răniți. Numărul a- 
restărilor operate în rîndul studen
ților se ridică, după cum sublinia
ză agenția Reuter, la aproximativ 
150. Un mare număr dintre aceș
tia sînt grav răniți. In cursul nop
ții în cartierele capitalei Iordaniei 
s-au auzit focuri de arme.

La Ramallah, oraș situat la nord 
de Ierusalim, studenți purtînd stea
guri negre au organizat o demon
strație pe principalele străzi ale 
orașului în memoria celor uciși și 
răniți în cursul ciocnirilor din zi
lele trecute. Demonstrații împotri
va regelui Hussein au avut loc și 
la Jericho unde poliția a deschis 
focul împotriva manifestanților. 
Unități militare continuă să patru
leze în principalele orașe ale țării. 
Restricțiile de circulație au fost 
reintroduse la Hebron (în partea 
de nord a Iordaniei) unde au a- 
vut loc noi ciocniri, precum și în 
alte localități. Unități ale armatei 
au barat principalele șosele din
tre Ierusalim și localitățile Ra
mallah. Nablus și Jenin. Orașul 
Nablus se află complet înconjurat 
de unități militare.

In noaptea de 23 spre 24 apri
lie, relatează agenția Reuter, 11 
membri ai fostului guvern al lui 
Rifai au fost 
zați „de a fi 
ții împotriva

arestați. Ei sînt acu- 
instigat la demonstra- 
regelui Hussein".

tineri din 
concursul 

Elisabeta" 
între 2 și
se află tineri

Ro-

17 
in- 
or-
25

BRUXELLES. In capitala Belgiei 
s-a anunțat oficial că un număr 
de 34 de violoniști 
țări vor participa la 
ternațional „Regina 
ganizat la Bruxelles 
mai. Printre aceștia 
muzicieni din U.R.S.S., R. P. 
mînă, Franța, Cuba, S.U.A., Japo
nia, Argentina, Belgia și din alte 
țări.

CIUDAD DE GUATEMALA. Du
pă cum transmite agenția Associa
ted Press, noul dictator al Gua
temala, colonelul Enrique Peralta, 
a anunțat în seara de 23 aprilie 
prelungirea „stării 
tară pe o perioadă 
zile

LONDRA. La 23 
la Londra venind
Harriman, secretar de stat adjunct 
al S.U.A., pentru a duce tratative 
cu ministrul englez al afacerilor 
externe. Home, în problem^ situa-

de asediu" în 
de încă 30 de

aprilie a sosit 
din Paris, A.

Majoritatea reprezentanților celor 
19 țări care fac parte din Comi
tetul Consultativ au criticat cu ve
hemență planul guvernului Adouîa. 
Ei s-au opus eu hotărîre ca instrui
rea armatei congoleze de către o- 
fițeri din țările menționate să aibă 
loc sub „umbrela" O.N.U.

Reprezentantul guvernului con
gelez, Justin Bomboko, ministru al 
justiției, care a participat la șe
dința Comitetului, a afirmat eă, în 
ciuda criticilor exprimate, guver
nul congolez nu intenționează să 
renunțe la planul său. El a spus 
că guvernul congolez nu eonside- 
ră necesar ca programul de in
struire a armatei congoleze să se 
desfășoare sub supravegherea O.N.U.

După cum relatează agenția U- 
nited Press International, ședința 
Comitetului consultativ a fost fur
tunoasă. După ședință, secretarul 
general U Thant a anunțat eă nu 
a fost adoptată nici o hotărîre.

К.
T-50

Utilaje și mașini romînești 
la Tîrgul de la Milano

MILANO 24. Corespondentul A- 
gerpres transmite :

Zilele acestea s-a deschis la Mi
lano Tîrgul Internațional industrial 
cu participarea a 46 de țări, care 
expun produse ale industriei grele. 
Republica Ropulară Romînă parti
cipă pentru a opta oară la acest 
tîrg.

întreprinderile romînești de stat 
pentru comerțul exterior sînt pre
zente, în Pavilionul Națiunilor, cu 
un Oficiu de informații tehnico- 
comerciale. Două întreprinderi — 
„Industrialexport" și „Mașinexport" 
— expun, pe mai multe sute de 
m. p„ diferite produse ale indus
triei constructoare de mașini din 

P. Romînă: instalația de foraj 
transportabilă și diferite uti-
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Suedia va promova o politică 
de neutralitate

24 (Agerpres).
cu privire la poli- 
guvernului suedez 
Cameră a Riksda- 
primul ministru al 

în cea de-a 
ministrul a- 
Suediei, T.

STOCKHOLM
In declarația 

tica externă a 
citită în prima 
gului de către
Suediei, T. Erlander, și 
doua Cameră de către 
facerilor externe al 
Nilsson, se arată că guvernul sue
dez consideră necesar să promo
veze pe viitor „o politică de neu
tralitate consecventă". Considerăm 
ca și pînă acum, se subliniază în 
declarație, că politica de neutrali
tate corespunde cel mai bine inte- 

a- 
discutată 

reprezen-

au rela- 
din Ha- 

amnistiat

Casanova, 
Jose Garcia

„Daily Mirror 
Guam din O-

tiei din Laos. La 22 aprilie, 
ceastă problemă a fost 
de Harriman la Paris cu 
tanții guvernului francez.

HAVANA. După cum 
tat la 23 aprilie ziarele 
vana, guvernul Cubei a 
un grup de cetățeni americani ca
re ispășeau pedepse în Cuba. La 
rîndul său guvernul Statelor Unite 
a pus în libertate pe cetățeanul 
cuban Francisco Molina del Rio, 
care a fost deținut mai mult de 
doi ani într-o închisoare din S.U.A., 
precum și pe alți trei revoluțio
nari cubani; Roberto 
Antonio Sueiro șî 
Orellana.

CANBERRA, Ziarul 
anunță că în insula 
ceanul Pacific, posesiune a S.U.A., 
vor staționa submarine atomice a- 
mericane înzestrate cu rachete 
„Polaris".

NEW YORK. După cum relatea
ză agenția M.E.N., „Consiliul Na
țional al comandamentului revolu
ției al Siriei", a ratificat acordul 
cu privire la crearea Uniunii fede
rale a Egiptului, Siriei și Irakului.
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Noi date despre crimele 
săvîrșite de foști magistrați 

hitler iști
BERLIN 24 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe 

presă organizată la 23 aprilie 
conducerea Uniunii sindicatelor 
bere germane (U.S.L.G.) au 
dezvăluite noi date despre crimele 
săvîrșite de foști magistrați hitle- 
riști, care în timpul nazismului 
pronunțau sentințe de condamnare 
împotriva membrilor sindicatelor și 
împotriva antifasciștilor. In prezent, 
acești magistrați ocupă funcții 
înalte în aparatul judecătoresc din 
Germania occidentală. Au fost ci
tate numele a 157 de judecători 
și procurori, vinovați de pronun
țarea sentințelor de condamnare 
împotriva a peste 3 500 de antifas
ciști germani și membri ai sindi
catelor. 

laje petroliere, tractoare, strunguri 
și alte mașini unelte, electromo
toare etc.

Participarea R. P. Romîne Ia 
Tîrgul de la Milano, una din im
portantele manifestări economice de 
acest gen, prilejuiește de fiecare 
dată un contact rodnic, îndeosebi 
cu firmele italiene.

In ultimii ani, relațiile comer
ciale ale R. P. Romîne cu Italia 
s-au dezvoltat continuu. La dez
voltarea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări contribuie și 
participarea la tîrguri internațio
nale — cum ar fi actualul Tîrg de 
la Milano — care permit o mai 
bună cunoaștere a economiei țări
lor respective și a posibilităților 
reciproce de export și import.

reselor Suediei și contribuie la 
menținerea păcii și securității în 
Europa de nord.

In acest document se sublinia
ză necesitatea coexistenței pașnice. 
Pe viitor, garanțiile coexistetiței 
pașnice nu pot să se bazeze*1 pe 
politica de forță, se arată în ^de
clarație. Numai prin dezvoltarea 
relațiilor internaționale în toate 
domeniile vieții se pot crea garan
ții pentru o coexistență pașnică, 
continuă între toate popoarele.

Guvernul suedez consideră că a- 
propiata 
cerilor 
Nilsson, 
consolida
tate dintre Suedia și'Uniunea So
vietică. ‘4

In declarație este expusă pozi
ția guvernului suedez față de tra
tativele de la Geneva. Una din con
dițiile succesului tratativelor de la 
Geneva, se subliniază în declara
ție, este încetarea experiențelor 
nucleare.

vizită a ministrului afa- 
externe al Suediei, T. 
in Uniunea Sovietică va 
bunele relații de vecînă-

8,00 Sumarul presei cen-
8.30 Melodii populare romî- 
și ale minorităților națio-
10.30 Muzică de estradă. 
Muzică populară, 12,00 Mu-

interpretată de fanfară, 13,10 
15,00 Inter-

ușoa- 
popu- 
PRO- 

simfo-

PR06RAM DE RADIO
26 aprilie

PROGRAMUL L 7,30 Sfatul me. 
dicului. 
trale, 
nesti 
nale, 
11.05 
zică
Melodii de estradă, 
preți de operetă din țări socialiste, 
15,25 Muzică ușoară, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,30 In slujba
patriei, 18,00 Universitatea tehnică 
radio, 18,30 Lecția de limba en
gleză, 18,40 Cîntă Gigi Marga șl 
Gică Petrescu, 20,40 Muzică 
ră romînească, 21,30 Muzică 
Iară cerută de ascultători. 
GRAMUL II. 12,15 Poemul 
nic „Sărbătoarea muncii" de Mar
țian Negrea, 12,45 Muzică popu- 
Iară din țări socialiste, 13,15 Lim
ba noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur : despre „Expresii fami
liare ' (reluare), 13,25 Soliști ai O- 
perelor de stat din Cluj, Iași și 
Timișoara, 14,30 Piese de estradă, 
15,00 Cîntece și jocuri populare, 
15,35 Actualitatea în țările socia
liste, 16,45 Arii din operete, 18,05 
Melodii populare, 19,00 Muzică u- 
șoară de Jean Ionescu, " 
Bîrsan și Horia Ropcea, 
tru la microfon : „Iașii 
val". Comedie de Vasile Alecsan- 
dri, 20,42 Muzică distractivă inter
pretată de fanfară, 21,15 Melodii 
populare, 22.00 Muzică de dans.
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Constantin 
19,30 Tea- 
în carna-

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Tinerii; AL. SAHIA : Fugarul; PE* 
TRILA : Vîrsta de aur a Comediei,- 
ANINOASA : Celebrul 702,- VUL
CAN : Cînd comedia era rege: 
URICANI : Absență îndelungată.
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