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LA, SFIRȘIT 
DE TRIMESTRU
25 800 tone cărbune peste plan
întrecerea entuziastă ce 

s-a desfășurat de la în
ceputul anului în abata
jele exploatărilor miniere 
din Valea Jiului pentru 
înfăptuirea angajamente
lor asumate îli privința 
sporirii producției și a 
productivității muncii s-a 
soldat cu un succes, deo
sebit. Minerii Văii Jiului 
au trimis lă zi în primul 
trimestru peste sarcinile 
lor de plan 25 800 tone 
de cărbune cocsificabil 
ș; energetic. De relevat 
că; în luna martie toate 
exploatările si-au realizat 
și depăișit sarcinile de 
plan, iar primul trimes
tru, cu excepția minei 
Vulcan, a fost încheiat de 

lectivele urinelor noas- 
însemnate depășiri 

t' ,jn. Cele mai însem- 
■*3 ..-succese în lupta 

airu sporirea producției 
de cărbune Ie-au obținut' 
minerii de la Uricani, A-

ninoasa, Lonea și Petrila. 
Colectivele exploatărilor 
/tninoasa, Lonea și Petri
la au atins în primele trei 
luni depășiri de 5 827, 
5 632, respectiv, 5 120 tone 
de cărbune. Minerii lupe- 
neni și-au depășit, de ase
menea, sarcinile de plan 
pe primul trimestru cu 
peste 900 tone de cărbu
ne.

Succesele repurtate pe 
calea înfăptuirii angaja
mentelor au la bază mun
ca plină de elan a brigă
zilor de mineri, străduin
ța lor de a aplica cu con
secventă inițiativele valo- 
roase și metodele înainta
te de muncă, precum ȘÎ 
măsurile aplicate de con
ducerile exploa'ărilor pen
tru extinderea tehnicii 
noi și a procedeelor a- 
vansate, pentru crearea 
unor condiții optime de 
lucru.

Cu randamente sporite
Unul din obiectivele 

principale cu care se în
trec minerii Uricaniul-ji 
în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării pa
triei îl constituie sporirea 
productivității muncii, 
respectiv, realizarea unui 
randament pe exploatare 
ra 20 kg. pe post mai

‘>e de cit sarcina pre- 
v iută. Prin plasarea ju
dicioasă a abatajelor, 
prin aplicarea cu consec
vență de către brigăzile 
de mineri a inițiativelor 
două cîmpuri pe schimb 
și aripă de abataj și 
scoaterea fîșlei frontale 
a abatajelor cameră în 
retragere cu lemn recu
perat, prin asigurarea u- 
nor condiții optime de 
lucru la fiecare Ioc de 
muncă, minerii uricăneni 
au repurtat succese deo
sebite în sporirea produc
tivității muncii In cursul 
lunii martie, de pildă, 
productivitatea muncii pe

exploatare a atins 1,500 
tone pe post, cea mai 
male pe bazin, față de 
1,4-40 tone pe posl plani
ficat.

Pe calea sporirii randa
mentelor, colectivul mi
nei Uricani a realizat cea 
mai mare depășire de 
plan. In primul trimestru 
al anului, din abatajele 
minei Uricani au fost tri
mise la ziuă peste preve
derile planului 9 327 tone 
de cărbune. Cea mai ma
re contribuție la acest 
succes au adus-o brigă
zile conduse de minerii 
Pînzaru Alexandru, Bora 
Grigore, Maftei Stan, Te’o- 
dorescu Stancu și Burtea 
Miță din sectorul I. Ru- 
dic Constantin, Pop Ga
vrila, Hrițcan Vasile și 
Brig Ioan din sectorul II, 
brigăzi care prin realiza
rea lună de lună a unor 
avansări de 100—130 m.1. 
obțin randamente de pes i 
te 8 tone cărbune pe post.
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• GENEVA: Lucrările Conferinței pentru comerț și dezvoltare.
• Evoluția situației din Cipru.
• Ancheta asupra Împrejurărilor asasinării președintelui Kennedy-
• Pentru ■ -eliberarea totală a Africii.
o Culmi ale politicii de apartheid din R.S.A.
• Studierea problemei combate rii analfabetismului în lume.

Brigadă Iui Ilie Nicolae, de.4a sectorul I al minei Aninoasa, își îndeplinește 
unde lucrează această brigadă transportul estemic sarcinile de plan. In abatajul 

canizat.
Clișeul înfă fișează un aspect 

membrii brigăz ii, împreună cu 
porterului încăr cat cu cărbune.

rit-
me-

de la frontul de lucru al acestei brigăzi. Doi 
inginerul Eugen Palievici, urmăresc funcționarea trans-

din
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Cei care vin în sprijinul minerilor
In secțiile atelierului 

mecanic al minei Vulcan 
domnește în fiecare zi o 
vie animație. Zeci de 
muncitori, lăcătuși, sudori, 
forjări, strungari mun
cesc cu sîrg; Ei execută 
diferite lucrări care con
tribuie la bunul, mers al 
producției.

Intr-una din aceste sec
ții lucrează ‘ echipa 
strungari ' condusa 
Streifer Francisc. Aici 
execută diferite
pentru locomotive Diesel 
și electrice cu acumula
tori, pentru compresoăre, 
pompe, mașini de ex
tracție, transportoare, cio
cane de abataj și perfo
ratoare.

Piesele prelucrate la 
strung sîrlf preluate de 
echipele de ЛООOOOOOUCCCOZSO~^=OOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO X 
reparații me- o
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de 
de 
se

piese

canice. Acestea le folo 
sesc la reparațiile dife
ritelor utilaje. Majoritatea 
pieselor uzate se înlo
cuiesc prin altele noi 
căre se' coriîbcționeăză în 
cadrul atelierului. Munci
torii din secția lăcătușerie 
au executat în acest an o 
serie de lucrări importan
te unde au folosit în ma
re parte materiale recu
perate. Printre aceste lu
crări se numără : rampa 
metalică pentru puțul 4, 
peste 150 m. de scări me
talice pentru casa pompe
lor de la puțul. 10 ori
zontul 480, 5 guri de siloz 
la separație etc. S-au exe
cutat în același timp di
ferite reparații la pompe, 
compresoăre, ventilatoare 
și alte utilaje miniere. In

lună se repară 
150 ciocane de 
160 perforatoa- 
mult echipa de

medie, pe 
aici peste 
abataj și 
re. Nu de 
lăcătuși condusă de Nis- 
tor Eugen a efectuat o 
lucrare 
pararea 
K.M.P.-3. 
au durat 
curînd haveza va fi folo
sită într-un abataj frontal 
din stratul 18 sectorul II. 
ta lucrările de construc
ții metalice se remarcă 
echipa de lăcătuși condu
să de Krenko Eugen, 
Printre alte lucrări, aceas
tă echipă recondiționează 
profila Т.Н. metalice pen
tru susținerea lucrărilor 
miniere.

ST. EKART

importantă: re- 
unei haveze 
Reparațiile nu 

decît 8 zile. In
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Brigada condusă de Bicskei Mihai, de la I.C.M.M. Petroșani lu
crează la confecționarea pereților de protecție pentru turnul de extrac
ție de la puțul nr. 3 Dîlja.

IN CLIȘEU: Bicskei Mihai, împreună cu muncitorii Stroia Dumi
tru și Țărcovnicu loan, care fac parte din brigada sa, în timpul lu
crului. Toți trei sînt purtători ai insignei de „Fruntaș în întrecerea so
cialistă pe anul 1963".

La început au sosit geologii. Au 
cercetat îndelung pămîntul și, , în 
cele din urmă, au descoperit ceea 
ce căutau. La București, proba, de 
roci adusă de geologi a fost ștu- 
diată cu atenție. Cineva a scris ca
ligrafiat pe o etichetă „Lignit de 
Motru", a lipit-o pe bucata de căr
bune, apoi a așezat cu grijă mine
reul pe , un raft.

Nu mult după această întjmpla- 
re, in Valea Motrului au apărut 
deodată, stîrnind animație în sate, 
tractoare puternice, sumedenie de 
mașini mătăhăloase, ce forfoteau 
pretutindeni, sfîrtecînd * liniștea lo
curilor cu duduitul sacadat al mo
toarelor. La Horăști, Leurda, Pioș- 
țina. oamenii au aflat, purtată ,din 
gură în gură, taina apariției ațîtor 
mașini care stîrneau mirarea, bă- 
trînilor și entuziasmul copilandri
lor. Acolo, sub ogoarele arate de 
ei din moși strămoși, sub albia 
Motrului și a vetrelor satului, mi
nerii își croiau drum prin adîncuri. 
hotăriți să scoată de acolo o avu
ție nebănuită : cărbune.

Au trecut de atunci patru ani. 
Pe Valea Motrului, tehnica mo
dernă, care a descătușat energii, 
și-a pus amprenta puternic. Minu
nea săvîrșită de ea se vede mai 
bine de sus, de pe dealurile.ee îm
presoară valea. Cîmptir freamătă. 
Căi ferate, șosele asfaltate șer

puiesc, se întretaie, cînd apărînd, 
cînd ascunzîndu-se după clădiri, 
răsărite ca din .pămînt. Stîlpi înalți 
își desfac larg brațele, sprijinind 
șiruri nesfîrșite de cablu. Ici, colo 
locomotive — într-un nor de abur 
— răsuflă din greu, opintind sub 
povara sutelor de tone de cărbu-

Aici se află cel mai tînăr 
bazin carbonifer al țării

ne purtate în pîntecele negre ale 
vagoanelor.

In Valea Motrului, peisajul ca
racteristic de șantier a coborît și 
sub pămînt. In urma minerilor, zi
dari ai adîncurilor, a rămas un 
păienjeniș de drumuri subterane, 
grote moderne, dăltuite simetric de 
mîna omului, cale de peste 30 km 
spre inima cărbunelui. Aceeași 
trepidație, poate mai vie ca la su
prafață, același tumult, poate mai 
puternic ca acolo sus. fac să pul
seze sufletul minei. Pe o galerie 
ce coboară lin, duduitul motoare
lor, amplificat de ecoul ciudat, în
fundat și grav al străfundurilor, 
vestește capătul efemer al unui 
drum ce înaintează continuu, me
tru cu metru, sub mușcătura adîn- 
că a colților de oțel ai combinei 
de cărbune. Cărbunele se des-

La noul orizont 
al Dîljei

Ea orizontul 565, Ia numai cîți- 
va pași de puful orb nr. 1, opa
cii lui Bartha Goloman termina
seră de perforat găurile de puș- 
care in frontul de piatră. Era 
una din ultimele operații ale 
acestei brigăzi Înainte de a părăsi 
acest puț pe care ei l-au săpat, 
zidit in bolțari și amenajat pen
tru transport in mai puțin de 

zece luni. Acum, înainte de a ple
ca spre nou! lor loc de muncă —- 
puțui nr. 2 pe care, de asemenea, 
îl vor săpa și amenaja — ortacii

тесноеccsooooooooooooooooeoooooooooo
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Un Bartha mai pușcarâ de citeva 
ari în prelungirea rampei puțului 
atit cit să fie loc pentru mon- 
itarea unei mașini de încărcat. 
IDe aici, altă brigadă de mineri 
iurmează să continue săparea unei 
'transversale spre stratul III, în 
care se vor ataca lucrările de 
pregătire a primelor abataje ale 
acestei noi mine a Văii Jiului.

Iar cei care urmau să vină 
aici, la săparea galeriei, erau toc
mai ortacii luj Demeter Augustin, 
cunoscuți pentru succesele obți
nute în sporirea vitezei de avan
sare în galerii. In ultimele zile ale 
lui martie, ortacii lui Demeter lu
crau la o distanță de 3 330 m. de 
gura galeriei dă coastă.

Și-n timp ce ortacii iui Bartha 
Coloman așteptau să le vină arti
ficierul, Demeter Augustin ieșise 
afară din mină și se tot invîrtea 
în jurul unei mașini noi de încăr
cat care abia fusese coborîtă de 
pe platforma unui camion.

— îmi p'ace, spunea el satisfă
cut inginerului Szolga Ștefan, me
canicul șef al minei. Tot ce vreau 
e să o montăm complet aici, ia 
suprafață, să-i facem proba, ca 
jos, cind o coborîm, să începem 
din plin.

Nu peste multă vreme, în jurai 
mașinii de încărcat au sosit elec
tricieni, lăcătuși. Un cablu a fă
cut legătura cu rețeaua electrică

(Continuare în pag. 3-a)

RULUI
prinde cu ușurință, tăiat în felii, 
rumegat în bulgări, care alunecă 
apoi pe transportoare spre vago- 
neți. Din apropiere, omul veghea
ză toată această operație, așezat 
la un pupitru de comandă, tot atît 
de comod ca și în cabina unui 
autovehicul. Privind utilajele, mai 
limpede apare contrastul dintre 
vechile mine de cărbuni și această! 
ultimă realizare în tehnica mine
ritului. Exploatarea de la Motru 
are un drum luminos, socialist. El 
nu-i presărat nici cu jertfele mine
rilor zdrobiți de bolovanii gale
riilor surpate, nici cu trupurile ce
lor sfîrtecați de explozii. La Motru, 
ca și în celelalte mine ale patriei 
noastre, tehnica cea mai modernă, 
metodele de muncă cele mai îna
intate sînt prietenii nedespărțiți ai 
unor oameni ayîntați șă cucereas
că adîncurile nămîntului.

La minele din Valea Motrului, 
oamenii s-au deprins deodată cu 
tehnica modernă. Mulți dintre flă
căiandrii care deunăzi se spriji
neau în coasă și priveau din lan 
mașinile ce roiau pe șoselele abia 
croite, transportînd utilajele viitoâ-

GH. BRĂTESCU 
I. PIGULOIU

redactori ai Agerpres

(Continuare în pag. 3-a)
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FRUNTAȘI t 
M ÎNTRECERII j

•
Printre muncitorii șantierului • 

Energoconstrucții-montaj Paro- * 
șeni distinși cu insigna „Frun- J 
laș în întrecerea socialistă pe • 
anul 1963" se numără și mulți • 
tineri. Iată-і pe doi dintre ei: •

SOARE AUREI 
montor turbine

DUMITRESCU LISANDRU 
montor turbine

Ут marea familie 
a utemiștilor

An de an. Mib conducerea orga
nizației de partid, colectivul minei 
Petrila a obținut rezultate tot mai 
frumoase in procesul de producție. 
Numai In perioada care a trecut din 
acest an, minorii de aici au extras 
5100 tone de cărbune peste plan. 
O contribuție însemnată la spori
rea producției de 
dus-o și cei peste 
care, mobilizați 
U.T.M., au muncit 
de vfrstnici. Ulemiștl cum tint Dum- 
brăveanu Mihai, Aiexă Constantin, 
Troiin Teodor au lost recomandați 
de organizațiile de bază U.T.M. să 
conducă brigăzi de mineri cere se 
numără astăzi printre cele de frun
te. Alți tineri ca Avram Vaier, Lio- 
|iu loan sini mineri pricepuți, buni 
șeii de schimb in brigăzile condu
se de comuniștii Sidorov VasHe 
Cheptea Vasile ș. a.

Cu un an in urmă aproape ISu 
de tineri din sectoarele minei Pe- 
trlia nu erau Încă utemiștl. Antre
nați de organizațiile U.TAt. și a- 
cești tineri participau insă activ 
la realizările colectivului, obțineau 
rezultate frumoase in producție. 
Unii dintre ei aveau însă prea pu
ține cunoștințe despre ceea ce în
seamnă a ii membru al U.T.M.

Intr-o ședință a sa, comitetul 
U.T.M. a stabilit o seamă de mă
suri concrete pentru pregătirea și 
primirea in rindurile organizației 
U.T.M. a celor mai vrednici ti
neri. Printre altele, s-a propus ca 
tinerii neutemiști să fie atrași a 
diferite activități ale organizației 
U.T.M. pentru a le da, în felul a- 
cesta posibilitatea să cunoască în
deaproape preocupările utemiștilor. 
Au avut ioc adunări generale 
U.T.M. deschise, in cadrul cărora 
tinerilor membri și nemembri ai 
organizației U.T.M. li s-a vorbit des
pre trecutul de luptă al U.T.C., des
pre cinstea de a ii utemist, au fost 
prezentate figuri de eroi uteciști. 
Cu prilejul altor adunări descbise, 
li s-a vorbit despre trăsăturile mo
rale ale tineretului din zilele noas
tre, despre sarcinile de mare răs
pundere pe care partidul le-a pus 
in fața organizației U.T.M.

Atragerea tinerilor neutemiști la 
acțiunile Întreprinse de organizația

cărbune au a- 
790 de ulemiștl 
de organizația 
cu spor alături

Duminică, comitetul, orășenesc 
U.T.M, Vulcan a organizat înmi- 
narea, într-un cadru festiv, a bule
tinelor de identitate tinerilor din 
oraș care au împlinit vîrsta de 14 
ani. Festivitatea a avut loc în sala 
clubului muncitoresc din Vulcan. 
Tovarășul comandant al miliției din 
oraș a înmînat 
de tineri, toți 
letine.

La festivitate
tați și părinți ai sărbătoriților. In 
numele părinților, tov. Cruceru 
Ioan de la termocentrala Paroșeni 
a vorbit despre grija pe care parti
dul și guvernul o poartă tineretu
lui din patria noastă, în rindurile 
căruia pășesc cei care împlinesc 
virata de 14 ani. Tinerilor li s-au 
dat, cu acest prilej, îndrumări pre-

unui număr de 81 
elevi, aceste bu-

au participat invi-

profesională a

desfășurată de 
de organizațiile

U.T.M., treptata lor inițiere In cu
noașterea preocupărilor utemiștilor, 
a drepturilor și indatorlrilor lor, 
s-a dovedit a ti una dintre cele mai 
potrivite metode de pregătire a lor 
pentru a intra în rindurile utemiș
tilor. Organizațiile de bază U.T.M. 
din sectoarele minei au Însărcinat 
în același timp utemlști cu o bună 
pregătire ca Roibu Gheorghe, Ba
dea Cristea, Velcea Dumitru, Toma 
Horii șl alții să se ocupe de pregă
tirea politică și 
unor neutemiști.

Munca politică 
comitetul U.T.M.,
de bază în rindurile tinerilor a fost 
rodnică. Treptat, din ce in ce mai 
mulți tineri au venit să ceară pri
mirea lor in rindurile utemiștilor. 
Printre aceștia au lost vagonetarii 
Teacă Constantin, Nagy Sigismund, 
Georgescu Marin, muncitorii Savu 
Alexandru, Dandea loan, Mureșan 
Nicolae și alții. Lună de lună in a- 
dunările generale U.T.M. unul din 
punctele ordinel de zi s-a referit 
Ia primirea de noi membri. Cele 
mai frumoase rezultate in munca 
de primire in U.T.M. le-au obținut 
organizațiile de bază din sectoa
rele I, II și X care în fiecare lună 
au primit 2—3 tineri în U.T.M.

Paralel cu primirea de noi mem
bri în rindurile utemiștilor, orga
nizațiile U.T.M. din sectoarele mi
nei se preocupă cu răspundere de 
educarea celor primiți, de pregă
tirea sistematică a tinerilor care 
solicită primirea lor în rindurile 
candidaților de partid.

— La mina Petrila, 
Pirja Viorel, secretam) 
U.T.M,, avem tineri

privind comportarea la școa- 
societate, în familie, subli-

țioase 
lă. în 
niindu-se că principala lor îndato
rire este de a învăța stăruitor pen
tru a deveni constructori ai vieții 
noi în patria noastră.

Din partea tinerilor au vorbit 
Cugerean Maria, Simion Florea și 
alții care și-au exprimat recunoș
tința pentru grija ce li se poartă. 
Alți tineri au recitat poezii, au in- 
erpretat cîntece.

Pe fețele îmbujorate ale tineri
lor se citea emoția, bucuria. Ei 
s-au angajat să răspundă grijii cu 
care sînt înconjurați pregătindu-se 
temeinic pentru 
deveni oameni 
cietății noastre

muncă, pentru a 
de nădejde ai so- 
socialiste.
ANTON BUCIU 
corespondent

spunea tov. 
comitetului 
entuziaști, 

demni de a îi primiți candidați de
partid. In cursul anului trecut și 
în primul trimestru al acestui an, 
organizațiile U.T.M. din sectoarele 
minei Petrlia au recomandat orga
nizațiilor de partid 120 de ulemiștl 
spre a fi primiți în rindurile candi- 
daților de partid.

FAPTE TINEREȘTI
TînăruJ Ambruș Dionisie (stînga), 

secretarul organizației U.T.M. din 
secția mecanică a U.R.U.M.P., îm
preună cu Gomboș Vașile făcînd o 
ultimă verificare a pieselor lucra
te de ei.

Brigada celor de la 111

Locheiner Francisc 
tinerii Borza Ioan, 

și Krujelak Mihai au 
intr-un timp 

pe

Mihalache Stoian 
Au fost întrebați 
căsătorească. Și 

răspuns : da. Așa 
99 diu registrul ' 
înscris căsătoria

cu

caauzise 
ușuratică, 

se vor în- 
necesar să 
s-o ajute, 

însă în za-

care sfi- 
calitatea 
principal 
Aproape

Căsătorie înseamnă stimă, 
respect

30 martie 1961... Іц fața ofițeru
lui stării civile de la Sfatul popu
lar al orașului Lupeni s-au prezen
tat doi tineri: 
și Andrieș Ana. 
dacă vor să se 
unul și altul au 
că. la numărul 
stării civile s-a
dintre cei doi tineri.

In primele luni de căsnicie se 
părea că dragostea înflăcărată 
care-i dusese pe cei doi tineri Ia 
starea civilă se statornicise pe 
baze trainice, sănătoase, care vor 
du-a o viață întreagă. A sosit 
însă timpul ca Stoian să plece 
militar. Ana a rămas singură. De 
la o vreme a început să-l uite 
pe Stoian cu toate că acesta îi 
trimitea scrisori îu fiecare săp- 
tămînă. Iși zicea în sine : bărba
tul e plecat, sînt liberă, pot să 
fac ce-mi place. Se întîlnea cu 
prietene,
teni. Tot mai des prin 
la baluri...

Azi așa, mîine așa, 
ceput să-l dea uitării
Nu-i mai răspundea nici la scrisori. 
A plecat pe la Tecuci unde s-a 
dat drept domnișoară. $i-a găsit 
și acolo un „prieten" cu care a 
petrecut mai multe luni. După ce 
s-a plictisit de Tecuci, s-a reîn
tors la Uricani unde Și-a găsit

Stoian s-a

Căsătoria
tras concluziile 
a fost dosfă-

această căsă-

<

doi tineri
le-a folosit cu nimic și

dar mai ales cu prie- 
restau rante

Ana a în- 
pe Stoian,

reciproc
un alt „prieten", un bărbat 
familie.

Stoian se frămînta. 
Ana trăiește o viață 
Spera însă că lucrurile 
drepta. Simțea că este 
intervină prin scrisori, 
s-o îndrume. Totul era
dar. Anei li plăcea să fie... liberă.

Reîntors din armată
convins că viața lor în comun nu 
mai poate continua. A înaintat 
Tribunalului orășenesc din Petro
șani cererea de divorț. S-au au
diat martorii, s-au 
cuvenite, 
cută.

. Celor 
torie nu
cu atît mai puțin societății noas
tre, care întemeiază farmilia, căsă
toria pe principii sănătoase care 
să asigure conviețuirea normală 
și respectul reciproc între soți. In 
căsătoria despre care am 
nu poate fi vorba de un 
de o concepție sănătoasă 
dragoste, despre viața de 
Iată unde a dus lipsa 
tere reciprocă, lipsa 
mente trainice, lipsa 
dere față 
înțeles că 
Iii nu este 
serios, un
tpată viața. Este un lucru pe care 
ea acute trebuie să-l înțeleagă.

de familie. 
Întemeierea 
o aventură 
angajament

vorbit 
respect, 
despre 

famili- .
cunoaș-de

unor senti- 
de răspuri-
Ana
unei

ci un
reciproc pe

nu a 
fami- 
lucru

Sectorul Ш al minei Lupenj În
mănunchează un colectiv a cărui 
muncă se bucuiă de un bi: eme
rita/ renume. De mai mulți ani, 
colectivul acestui sector se situea
ză pe primul loc in întrecerea 
cu celelalte sectoare ale minei. 
Din abatajele acestui sector a 
pornit prețioasa inițiativă „Nici 
un vagonet de cărbune rebutat 
pentru șist", inițiativă 
mulează lupta pentru 
cărbunelui — obiectiv 
al întrecerii socialiste
fiecare al doilea muncitor din 
sectorul III este purtător al in
signei de „Fruntaș în întrecerea 
socialistă pe anul 1963". distincție 
care reflectă înalta apreciere de 
care se bucură cei ce șe situează 
în primele rfnduri ale luptei pentru 
înfăptuirea sarcinilor economice.

Patru dintre aceștia sînt mais
trul mecanic Suba Mircea, elec- 
trolăcătușul Gita Nicolae, electri
cianul Chereja Alexandru, șeful de 
echipă Jurca Nicolae. Toți tineri, 
toți oameni de nădejde, exemple 
de muncă rod n că pentru bunul 
mers al producției.

O bună parte a timpului lot li
ber. acești tineri și-l consacră 
sarcinii pe care le-a încredințat-o 
biroul organizației de bază de 
partid. Anume de a fi nucleul. în- 
sufletitorii brigăzii artistice de a- 
piiație a sectorului. Alegetea a 
fost cum nu se noate mai nime
rită. In mîinile lui Suba Mircea 
acordeonul devine o intreaaă or
chestră. cucerește. Iar în clipele 
de 'iniște, același Suba Mircea aș
terne cu miga’â ne hîrtie textul 
programului brigăzii. Scrie cu 
pasiune gîndindu-se i" mU'Cc bri
găzilor conduse de Petre Cons
tantin. Ghioancă Sabin, Ghioancă

loan, Aslău Ioan, Simo Alexan
dru și caută să găsească cuvinte 
de laudă, pe măsura succeselor 
lor. Deseori slă de vorbă cu to
varășul Nan Traian. secretarul 
organizației de bază, cu șeful sec
torului despre problemele asupra 
cărora brigada artistică de agi
tație să-și îndrepte atenția astfel 
ca programul brigăzii să cheme 
minerii la sporirea vitezei de 
avansare in frontale, la extin
derea susținerii metalice, la apli
carea lot mai 
înaintate. Dar 
cei certați cu 
care nu „văd"
cărbune sau nu 
Chiar brigăzile 
mult peste plan, dar neglijează 
calitatea, simt „țepii" criticii.

Cind împreună cu ceilalți ti
neri din 
mai bună 
tare, după 
se anunță
fiecare lună — program nou. In 
fiecare lună, atît în cadrul cons
fătuirilor de producție ale secto
rului sau grupelor sindicale, cît 
și cu alte prilejuri brigada ar
tistică de agitație, întlmpitiată cu 
vii aplauze, își prezintă progra
mul.

Dovadă a aprecierii de care se 
bucură, brigăzii de agitat e 
torului III I s-a acordat 
de a-și prezenta programul 
lejui adunării te4fve în
căreia minei Lupeni i s-a decernat 
„Steagul roșu" și „Dip'oma de 
întreprindere fruntașă ' pe țară In 
ramura industriei extractive a 

putea alt- 
a sectoru- 
mari ex-

J 

l r 
l » >

largă c metodelor 
nu-i uită nici pe 

disciplina, pe cei 
șistul râm as în 
îngrijesc utilaiele. 
care dau cărbune

brigadă s-o găsit cea 
soluție pentru interpre- 
ce totul e pus la punct 
programul brigăzii. In

a sec- 
cinstea 
cu pri- 
cadrul

cârbuneh/i. Nici nu se 
tei. E brigada artist. irU 
lui fruntaș al acestei 
pioatărt miniere I

• Maistrul 
împreună cu 
Gazdag Iosif 
reușit să remedieze
scurt un deranjament produs 
linia de înaltă tensiune de 6 KV 
ее alimentează mina Petrila prin, 
stație Fero. Acești tineri au lucrat 
o noapte întreagă fără întrerupe
re, înlocuind 
străpunși.

• Brigada 
Dionisie din 
Lonea a extras în primul trimestru 
al acestui an mai bine de 400 tone 
cărbune peste plan 
angajamentul anual, 
brigadă și-au majorat

• Tinerii Navradi
Ana, Hlopețchi Mariana se numără 
printre cei mai activi cititori ai 
bibliotecii din Lonea.

• Zilele trecute 45 tineri tneia- 
lurgiști din secțiile U.R.U.M. Petro
șani au fost distinși cu insigna de 
„Fruntaș în întrecerea socialistă pe

. anul 1963". Măciucă Florea, Ciofu 
Grigore, Rusu Teodor, Ianos ZoI- 
tan, Fănic loan, Belei Petru și 
Chezan Ștefan sînt numai cîțiva 
dintre ei.

mai multi

utemisțului 
sectorul I

= ©

izolatori

Policiuc 
al minei

depășindu-și 
Tinerii din 

angaj amentul. 
Eduard, Pui

Rod al acțiunilor 
patriotice

Tinerii din secția sortgre a pre- 
parației din Lupeni, în frunte cu 
utemiștii, au participat recent la 
o acțiune de strîngere a fierului 
vechi din incinta preparației. In 
cîteva ore ei au adunat și trans
portat la rampa preparației 3 350 
kg fier vechi. S-au evidențiat to
varășii Dănuț Mircea, 
mil, Răcășan Vasile,
Ignat loan și alții. Ca urmare a en
tuziasmului cu care 
preparație au participat 
nile patriotice, planul prevăzut de
comitetul U.T.M. pentru colectarea 
fierului vechi pe trimestrul I al a- 
cestui an a fost depășit. In loc de 
40 000 kg cît s-a prevăzut, tinerii 
au trimis oțelăriilor hunedorefle 
110 470 kg fier vechi.

Lorincz E- 
Hosu loan,

tinerii de la 
la actiti-
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LA MINA MIJA

ЛШііе orale зй оішігаііеі di Іша 
into тціШі u mai mia

Adunarea generală a organiza
ției' de bază de la mina Dilja luase 
sfîrșit, dar membrii de partid ple
cau cu certitudinea că această a- 
dunare nu-și atinsese scopul. La 
început a fost supusă discuției a- 
dunării cererea de primire în rîn- 
dul candidaților de partid a lăcă
tușului de mină Kadar Grigore 
Bun meseriaș, cu perspectivă, dar 
membrii de partid nu s-au putut 
declara mulțumiți de modul în ca
re el s-a pregătit pentru acest - 
veniment: nu citise nici cel puțin 
Statutul partidului; nu era la cu
rent cu principalele evenimente la 
ordinea zilei, iar în ce privește 
munca, și aici el putea face mai 
mult. De aceea, adunarea a amî- 
nat discutarea acestei cereri de 
primire.

Lui Kadar i s-a pus întrebarea :
— Care tovarăși ș-au ocupat de 

dumneata să te ajute pentru a 
deveni candidat, să te prezinți bine 
pregătit în fața adunării generale ? 

întrebare la care nu s-a putut 
da nici un răspuns. Biroul organi- 
zațiel de bază nu văzuse altceva 
decît dosarul, formularul. Dar o- 
mul, pregătirea lui a fost lăsată 
pe planul doi. Abia în această a- 
dunare i s-a încredințat unui mem
bru de partid sarcina de a se ocu- 

ț de educarea lui.
1 'țeeași lipsă de grijă pentru pre- 

L'lrea adunării generale a orga- 
fjtției de bază a ieșit în eviden- 

v ță și în momentul cînd s-a trecut 
la analizarea problemei înscrise la 
ordinea de zi : preocuparea comi
tetului sindicatului în domeniul ac
tivității culturale de masă și întă
ririi grijii pentru sănătatea munci
torilor. Evident, pe ambele tărî- 
inuri au fost obținute în ultima 
vreme rezultate care marchează un 
real progres față de perioada pre. 
cedentă. S-a bucurat de apreciere 
primul program al brigăzii artisti
ce de agitație de la mina Dîlja pre- 
zentat cu prilejul acordării insig
nei de „Fruntaș- în- întrecerea socia
listă pe anul 1963" celor mai buni 

■' muncitori și tehnicieni de la a- 
ceastă exploatare. A crescut nu
mărul cititorilor bibliotecii, s-au ți
nut unele conferințe, s-a organizat

- =0 —

PE VALEA 
MOTRULUI

(Urmare din pag. I-a)

relor exploatări, sînt acum mineri, 
mînuiesc combine, agregate. La una 
dintre combine ' lucrează cel mai 
tînăr miner de aici. II cheamă Du- 
mitrașcu, Cristei Dumitrașcu. Are 
18 ani, a absolvit o școală profe
sională, apoi cursuri de specializa
re. Acum muncește în același schimb 
cu tătîne-su. Unul combainer, ce
lălalt... ajutor de combainer. Sînt 
loealnici, stau la doi pași de mină. 
Amîndoi și multi alții din satul 
lor au lăsat deoparte plugul de 
pămînt și au apucat zdravăn in 
mîini manetele plugurilor de căr
bune. Biografia lui Dumitrașcu se 
aseamănă în multe privințe cu a 
celor peste 700 de tineri trimiși 
din satele Văii Motrului la școli. 
Unii dintre aceștia au terminat 
cursurile, alții le-au luat locul în 
bănci, căci minele se dezvoltă me
reu, ramificîndu-și galeriile ca ră
dăcinile unui falnic si puternic 
stejar.

E sărbătoare în Valea Motrului. 
Sărbătoarea năzuințelor împlinite. 
Entuziasmul celor care au făcut loa 
mașinilor spre rărunchii pămîntului 
este astăzi răsplătit de bucuria iz- 
bînzii. De acolo, din cel mai tînăr 
bazin carbonifer al Olteniei, zia
rele, radioul au adus de curînd 
vestea celor dinții succese : pri
mele cantități de cărbune trimise 
industriei, primul plan trimestrial 
de producție al minelor, îndeplinit 
înainte de termen. Sutele de mi
lioane de tone de lignit din Valea 
Motrului s-au trezit din amorțire i 
lor din totdeauna. Smuls de brațul 
puternic al omului, bulgăre cu bul- 
qăre se îndreaptă spre suprafață, 
M ptrtere termocen-

cfiȘ la 6fcfc<*$fi și mîine celei 
de la Craiova și altora, mereu mai 
multor uzine de lumină.

vizionarea in colectiv a unor fil
me. De asemenea, comitetul sindi
catului a insistat mult pentru în
ființarea unui cabinet medical la 
mină, lucru eare va fi realizat în 
curînd.

Dar, deși din dezbateri a reieșit 
că atît în privința muncii cultu
rale, cît și în direcția întăririi gri
jii față de om comitetul sindica
tului mai are încă multe de făcut, 
în adunarea generală a organiza
ției de partid nu s-a adoptat nici 
o hotărîre, nu ș-a trasat nici o 
sarcină concretă. Putea, și era ne
cesar, să se preconizeze măsuri 
pentru intensificarea propagandei 
prin conferințe, a muncii cu car
tea tehnică, pentru creșterea nu
mărului abonamentelor la presă, 
pentru îmbunătățirea agitației vi
zuale etc. La locurile de muncă 
ale celor mai multe brigăzi de mi
neri lipsesc trusele sanitare, deși 
această problemă poate fi rezol
vată. Comitetul sindicatului de la 
mina Dîlja nu antrenează minerii 
și muncitorii exploatării la activi
tatea clubului central al sindicate
lor din orașul Petroșani. Pentru 
rezolvarea acestor probleme nu ar 
fi fost necesar unele măsuri din 
partea organizației de bază î

Si încă uri aspect care venea să 
confirme slaba preocupare a bi
roului față de pregătirea adunării 
generale. Anume, la lucrările adu
nării au participat doar cu ceva 
mai mult decît jumătate din nu
mărul membrilor și candidaților de 
partid. Mulțî au lipsit nemotivat, 
dovadă că biroul organizației de 
bază nu a luat măsuri eficiente de 
mobilizare a tututor membrilor și 
candidaților de partid. Tovarășii 
Coconeț Vasile, locțiitorul secreta
rului organizației de bază, Velescu 
Tiberiu, membru în birou, arăta 
că sînt membri de partid care lip
sesc de multă vreme de la adună
rile generale. De ce biroul organi
zației de bază nu a stat de vorbă 
cu acești membri de partid, de ce 
nu i-a tras cu toată seriozitatea la 
răspundere ? Intr-una din adună
rile generale ale organizației de 
bază care a avut loc lunile tre
cute, s-a cerut să se analizeze dis
ciplina de partid, modul în care 
membrii de partid își îndeplinesc 
îndatoririle, lucru care ar fi contri
buit la remedierea acestei situații. 
Dar această analiză n-a fost fă
cută.

Se impune ca biroul organiza
ției de bază (secretar tovarășul 
Petruș Vasile) să privească cu to
tul altfel principala sarcină a sa, 
anume pregătirea adunărilor ge
nerale. Pentru că nu se poate ad
mite ca adunările generale ale or
ganizațiilor de bază să treacă fără 
nici o măsură concretă, fără efi
ciență. Stabilirea de măsuri bine 
gîndite pentru îmbunătățirea mun
cii în domeniul analizat, atragerea 
tuturor membrilor și candidaților 
de pairtid Ia activitatea susținută 
în acest sens constituie pentru bi
roul organizației de bază de la 
mina Dîlja o sarcină imediată pen
tru care el trebuie să muncească 
cu toată răspunderea.

Din activitatea comitetului 
sindicatului minei Vulcan

Consfătuiri 
cu caracter tehnic

Șl

muncitori 
socialistă, 
la mină, 

tov. Davi- 
șef al

Recent, comisia inginerilor 
tehnicienilor de pe lîngă comite
tul sindicatului minei Vulcan a ți
nut în sala clubului din localitate 
o consfătuire cu caracter tehnic 
ia care au participat 
fruntași în întrecerea 
maiștri și ingineri de 
In cadru 1 consfătuirii
descu Gheorghe, inginer 
minei, a prezentat un referat în 
care a împărtășit celor prezenti 
aspecte din vizita în bazinele car
bonifere Ostrava-Carvina și Most 
din Republica Socialistă Ceho
slovacă.

Tot în cadrul acestei consfă
tuiri inginerul Apostu Victor a 
prezentat un referat cu tema „Or
ganizarea lucrului în abatajele 
frontale din stratul 18, blocul II 
sud de la mina Vulcan pentru ex
tragerea a două fîșii pe zi". Ex
punerea a fost completată cu schi
te și scheme referitoare la abata
jele sectorului II. Pe marginea am
belor teme s-au purtat discuții vii 
de către

Vulcan s-a îmbunătățit. După mult 
timp de inactivitate, a fost reorga
nizată orchestra de muzică ușoară 
compusă din 13 persoane care 
este sprijinită de 5 soliști vocali. 
Din această orchestră, care a pre
zentat mai multe programe în fața 
minerilor din localitate s-au evi- 
depțiat Potra Doina, Vasiu Aron 
și State Gheorghe. S-au mai orga
nizat echipe de dansuri, cercuri 
de croitorie, balet etc. De aseme
nea, cu sprijinul organizației U.T.M, 
s-a organizat o brigadă artistică 
de agitație și sînt în curs de în
ființare alte formații cultural-artis- 
tice.

TRAIAN GHERMAN 
președintele comitetului sindicatu

lui minei Vulcan

CU

participant!.

Instructaj 
activul sindical
îmbunătățirea activității 

sindicale și <f comitetelor 
, comitetul sindicatului 

a stabilit 5 referate 
activitatea sindica- 

fie ținute în cadrul 
cu activul sindical, 
ținut de ing. Vișan

Pentru 
grupelor 
de secții, 
minei Vulcan 
pe teme din 
telor care să 
instructajului 
Primul referat 
loan, secretarul comitetului sindi
catului, s-a referit la sarcinile ce 
stau în fața comitetelor de secții 
și a birourilor grupelor sindicale 
în mobilizarea membrilor de sindi
cat la îndeplinirea sarcinilor de 
producție și a angajamentelor de 
întrecere, modul în care trebuie 
organizate și tinute adunările luna
re ale grupelor sindicale.

Pe scena clubului
In ultima vreme 

turală din cadrul
activitatea cul- 
clubului minei

După cum s-a mai anunțat, marți a avut loc la Petroșani tragerea 
pe țară de amortizare la ADAS pentru luna martie.

IN GUȘEU: Aspect din timpul tragerii.

De curînd, sec
ției reparații ter- 
momecanlce de la 
centrala termo
electrică Paroșeni 
i s-a acordat titlul 
și diploma de 
^Secție fruntașă în 
Întrecerea socia
listă pe anul 1963".

IN CLIȘEU: To
varășul Popa Vic
tor, președintele 
comitetului sindi
catului, înmînea- 
Ză diploma șefului 
secției termome- 
canice, inginerul 
Dina Dumitru.

IIW

La noul orizont 
al Dîljei 

(Urmare din pag. I-aJ

și motoarele ou început să mear
gă lin. Iar Demeter lucra împreună 
cu meseriașii, veriiica instalația e- 
lectrică.

Noutatea era că această mașină 
de încărcat putea fi folosită și la 
susținerea perforatoarelor. A fost 
adus prospectul mașinii și în cîte- 
va minute elementele telescopice, 
care pînă atunci rămăseseră uitate, 
au și lost montate pe mașină.

Pe loc, au fost luate măsuri ca 
noua mașină să ajungă cît mai 
repede acolo, în adînc, pe rampa 
orizontului 565. De acolo, cu o 
mașină de încărcat nouă, cu ho- 
tăiîrea de a dezvolta succesele 
de pînă acum, ortacii lui Demeter 
porneau la deschiderea unui nou 
orizont ai Dîljei.

Pentru sezonul de primăvară
Magazinele 6.C.L. produse industri
ale Petroșani oferă cumpărătorilor

Un bogat sortiment de confecții 
pentru copii, femei și barba fi.

încălțămintea pentru copii, femei și băr
bați este în modele noi, culori noi, frumoa
să, modernă, ieftină.

Vizitafi magazinele de specialitate 
bine aprovizionate.

3 apmie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,30 Uverturi la opere, 
9,00 Din folclorul muzical al po
poarelor, 10,03 Muzică ușoară,
10.30 „Săptămîna culturii maghia
re", 10,56 Pagini din operete, 11,38 
Orchestre de muzică populară, 12,30 
Muzică ușoară, 13,00 Concert din 
opere, 14,10 Piese de estradă, 14,30 
Emisiune de basme, 15,00 Muzică 
populară din Transilvania, 16,40 
Formații de muzică ușoară, 17.00 
Din repertoriul violonistului Gri- 
goraș Dinicu, 17,30 In slujba pa
triei. 18.05 Program muzical pen
tru fruntași și evidențiați în în
trecerea socialistă, 18,40 Recitalul 
baritonului Dan Iondăchescu (înre
gistrări din concert), 19,30 Univer
sitatea tehnică radio, 20,10 „Slă
vită fii patria mea" — montaj mu- 
zical-literar, 20,40 Lecția de limba 
engleză. Ciclul II, 21,00 Momente 
din istoria literaturii romîne (XIII) 
Vasile Alecsandri (partea, a Il-a). 
Autorul prezentării : conf. univ. 
G. C. Nicolescu, 21,30 Muzică u- 
șoară de George Grigoriu, 21,45 
•Părinți și copii. PROGRAMUL II.
8.30 Sumarul presei centrale, 8.40 
Cîntece și jocuri populare, 10,00 
Din spectacolele Operei de stat din 
Iași, 11,03 Muzică corală de Du
mitru Kiriac, 11,58 Muzică populară 
interpretată de Cristina Speriosu. 
Alexandru Bidirel și Gheorghe Zam

fir, 12,30 Lecția de limba franceză. 
Ciclul I (reluarea emisiunii din 2 
aprilie), 13,08 Cîntă corul Radiote- 
leviziunii, 13,30 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur des
pre : „Unele probleme care au mal 
fost discutate", (reluare), 15,05 Mu
zică ușoară, 15,30 Actualitatea în 
.țările socialiste, 16,30 Melodii popu
lare, 18,40 Lecturile dumneavoas
tră preferate, 19,05 Muzică ușoară 
romînească, 19,30 Teatru la micro
fon : „Ruy Bias". Adaptare radio
fonică după piesa lui Victor Hugo. 
21,40 Muzică de dans.1

3 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Hoțul din San Marengo; REPU
BLICA : Alarmă pe insulă; ₽E- 
TRILA : Doctor în filozofie; LO- 
NEA — MINERUL: Gangsteri și 
filantropi; 7 NOIEMBRIE: Nori 
albi; LIVEZENI : Adorabile și min
cinoase; VULCAN : Apartamentul; 
PAROȘENI : Un erou în papuci: 
LUPENI : Moartea în insula de za
hăr; BĂRBĂTENI; Povestiri des
pre revoluție; URI CÂNI; Ucigașul 
plătit.



^ENEVA: Lucrările Conferinței 
pentru comerț și dezvoltare

GENEVA 1 (Agerpres).
Conferința Națiunilor Unite pen

tru comerț și dezvoltare își conti
nuă lucrările.

In cadrul ședinței de miercuri, 
primul vorbitor a fost delegatul 
Boliviei, Roberto Jordan Pândo, 
ministru al planificării, care a ce
rut stabilizarea piețelor mondiale 
de materii prime, accentuînd asu
pra pieții cositorului, în care este 
în mod deosebit interesată Bo
livia.

Delegatul mexican, Raul Salinas 
Lozano, ministrul industriei și co
merțului, a criticat menținerea ba
rierelor vamale de către unele 
state dezvoltate din punct de ve
dere industrial arătînd că tocmai 
acestor țări le revine în consecin
ță obligația unei restructurări a 
comerțului internațional bazat pe 
un sistem preferențial, fără reci-

------------- ©-------------

Ancheta asupra împrejurărilor 
asasinării președintelui Kennedy

WASHINGTON 1 (Agerpres).
Comisia prezidată de judecătorul 

Curții supreme, Warren, care an
chetează împrejurările asasinării 
președintelui Kennedy, a audiat 
depozițiile unui expert în arme de

------------- O-

Pentru eliberarea totală 
a Africii

TUNIS 1 (Agerpres).
„Sîntem fericiți să constatăm că 

astăzi majoritatea popoarelor afri
cane sînt libere. Majoritatea, dar 
nu toate. De aceea popoarele afri
cane care și-au cucerit libertatea 
trebuie să sprijine lupta de elibe
rare a popoarelor din așa-numita: 
Guinee Portugheză, Mozambic, An
gola și din alte teritorii aflate 
încă sub jugul colonialiștilor", a 
declarat președintele Guineei, Seku 
Ture, în cadrul unui mare miting 
care a avut loc în orașul tunisian 
Kairouan. Seku Ture, aflat într-o 
Vizită în Tunisia, a declarat în 
continuare că atît Guineea, cit și 
Tunisia se pronunță în sprijinul 
Cartei de la Addis Abeba, pentru 
eliberarea totală a Africii de sub 
dominația colonială. Vorbind des
pre unitatea africană, el a spus că 
aceasta se va întări necontenit, 
deoarece „corespunde cerințelor 
istoriei și aspirațiilor popoarelor 
africane de a păși pe Calea progre
sului social și democrației".

In cuvîntarea sa de răspuns,

In cîieva rinduri
( LA PAZ. In capitala Boliviei 
) s-a anunțat demisia generalului 
) Rene Barrientos Ortuno, coman- 
) dantul forțelor aeriene bolivie- 
? ne. El intenționează să-și pună 
ț candidatura pentru postul de vi- 
I. cepreședinte al Boliviei la alege- 
( rile de la 31 mai.

) SAIGON. In regiunile muntoa- 
? se din Vietnamul de sud a reiz- 
( bucnit epidemia de holeră. Ca- 
( zuri numeroase au fost înregis- 
S trate în cîteva sate din apropie- 
) rea localității* Pleiku, din centrul 
) țării. In ultimele două zile s-au 
f înregistrat 12 cazuri mortale.

\ DAR ES SALAAM. Marți sea- 
\ ra a sosit Ia Dar es Salaam pri- 
S mul grup de soldați nigerieni 
) din efectivul ce urmează să în- 
) locuiască trupele britanice che- 
? mate în Tanganica cu ocazia răs

coalei armate din luna ianuarie. 
Fi au fost întîmpinați de Oscar 

mbona, ministrul de externe 

din Japo- 
a protestat

procitate, în favoarea 
curs de dezvoltare.

Ministrul planificării 
nia, Kiichi Miyazawa, 
— în intervenția sa — împotriva 
discriminărilor, ce se mai mențin 
față de unele produse japoneze. 
El s-a pronunțat în favoarea unui 
comerț liber de orice restricții și a 
preconizat folosirea organismelor 
comerciale deja existente.

Au mai luat cuvîntul delegații 
Uruguayului, Tanganicăi, Taivanu-^ 
lui, Madagascarului, Ceylonului. 
Albaniei și Vietnamului.

In același, timp au , continuat lu
crările comisiile conferinței, în ca
re se dezbat diferitele probleme 
care necesită o aprofundare mai te
meinică.

Lucrările vor continua joi dimi
neața.

foc al FBI-ului și ale unui alt spe
cialist în tir.

Depozițiile lor, care au durat 
șase ore, nu au fost date publici
tății. In zilele următoare vor avea 
loc în fata Comisiei noi audieri 
ale unor experți ai FBI-ului.

președintele Tunisiei, Hahib Bur- 
ghiba, a subliniat că popoarele a- 
fricane libere, care au luptat în 
comun pentru obținerea indepen
denței naționale, trebuie să con- 
tinuie această luptă în vederea a- 
sigurării unui loc’ demn în lume 
Africii.

0 nouă organizație militară de luptă 
împotriva colonialismului portughez

CONAKRY 1 (Agerpres).
Pe teritoriul Guineei Portughe

ze a fost creată o nouă organiza
ție militară de luptă împotriva re
gimului colonial — „Forțele arma
te revoluționare ale poporului", 
din care fac parte detașamentele 
de partizani care formează armata 
populară regulată și forțele popu
lare de miliție. In fruntea acestei 
organizații se află un consiliu mi
litar care acționează în sțrînsă le
gătură cu Biroul Politic al Partidu- 

al Tanganicăi. In următoarele 
zile urmează să sosească restul 
efectivului nigerian.

TUNIS. La Tunis și-a început 
lucrările cel de-al ѴІЦ-lea Co
locviu internațional al istoricilor, 
care se desfășoară sub egida 
U.N.E.S.C.O. Tema colocviului 
este: „Participarea maselor popu
lare la mișcările de eliberare na
țională în Orient și în Occi
dent".

Lucrările colocviului vor dura 
patru zile.

ROMA. Agenția France Presse 
anunță că localitățile Nicastro. 
Cantazaro și Borgia, din Cala
bria, au fost zguduite la 31 mar
tie de trei cutremure ușoare. La 
Nicastro, mai multe edificii vechi 
au suferit o serie de pagube, iar 
populația a fost cuprinsă de 
panică.

țărilor în

Evolufia sltuaficl din Cipru
Conținutul unui interviu acordat 

de președintele Makarios
NICOSIA 1 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat cores

pondentului agenției France Presse 
la Nicosia, președintele Makarios 
a anunțat că a stabilit cu genera
lul Gyani, comandantul forței 
O.N.U., că pr,ima măsură ce urmea
ză să fie întreprinsă este înlătura
rea fortificațiilor și barierelor ri
dicate în locurile unde trăiesc cele 
două comunități, în vederea resta
bilirii circulației în insulă. „Noi 
dorim ca forța O.N.U. să fie im
parțială, dar a fi imparțial înseam
nă că nu este suficient ca forța 
O.N.U. să împiedice ciocnirile în
tre cele două părți, ci să contri
buie la restabilirea legalității și 
ordinei, punînd capăt acțiunilor 
separatiste", a declarat Makarios.

Referindu-se la perspectivele so
luționării problemei cipriote, pre-

*

ANKARA 1 (Agerpres).
Federația Națională a studenți

lor din Turcia a adresat Federației 
Studenților din Grecia o telegra
mă în care ii invită pe studenții 
greci la o dezbatere publică des
chisă asupra problemei Ciprului.

Studenții’ turci declară că sînt 
gata să accepte data și locul ce 
vor fi propuse de studenții greci.

★

NEW YORK 1 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută cores

pondenților de presă înainte de a 
părăsi New York-ul, plecînd spre 
Nicosia, Sakari Tuomioja, media
torul O.N.U. în Cipru, și-a expri
mat părerea că misiunea sa de me
diator nu va dura mai mult de trei 
luni. In această perioadă, a relevat 
el, va avea o serie de întrevederi 
cu toate părțile interesate în gă
sirea unei rezolvări a problemei 
cipriote.

Referindu-se la rolul său în 
Cipru, Tuomioja a subliniat că în 

lui african al independenței din 
Guineea portugheză și insulele 
Capului Verde.

Hotărîrea privind crearea orga
nizației „Forțele armate revoluțio
nare ale poporului" a fost adopta
tă în cadrul celei de-a șasea con
ferințe naționale a partidului afri
can al independentei din Guineea 
portugheză și insulele Capului Ver
de, conferință care, pentru prima 
dată în istoria țării, a avut loc pe 
teritoriul Guineei Portugheze.

Nu s-au semnalat victime o- 
menești.

ANKARA. O delegație parla
mentară a R.F.G., sub conduce- 
rea președintelui Bundestagului, 
Eugene Gerstenmaier, a sosit la 
Ankara.

LONDRA. După cum a anun
țat Ministerul Coloniilor din An
glia, la 20 aprilie se va deschide 
Ia Londra Conferința pentru pro
blemele dezvoltării constituțio
nale a protectoratului englez 
din Africa de sud — Basutoland.

LONDRA. Observatorul astro
nomic regal al Marii Britanii a 
anunțat la 31 martie că ceasurile 
astronomice din 10 țări au fost 
date înapoi cu o zecime de se
cundă, datorită unei ușoare în
cetiniri a rotației Pămîntului.

Aflarea încetinirii rotației Pă- 
mintului a fost posibilă datorită 
ceasurilor atomice care înregis
trează orice rămtnere in urmă a 
timpului.

ședințele a spus: „Autodetermina
rea și independenta totală sînt a- 
celași lucru... Vom spune mediato
rului O.N.U. că cea mai bună din
tre constituții nu poate fi elabo
rată pe baza unui acord, ea nu 
poate fi decît emanația voinței 
poporului". Makarios a indicat că 
este gata să discute cu reprezen
tanții comunității turce în privința 
garantării drepturilor acestei mi
norități.

EI a declarat că pentru menți
nerea păcii este necesară repatrie
rea unităților militare ale Greciei 
și Turciei din Cipru, iar în privin
ța bazelor militare engleze a adău
gat : „Sper că atitudinea guvernu
lui englez nu ne va pune in situa
ția de a reconsidera statutul aces
tor baze".

★ . ★

conformitate cu rezoluția Consiliu
lui de Securitate, va încerca să 
găsească o posibilitate de rezolva
re pe cale pașnică a problemelor 
politice legate de Cipru.

★

NEW YORK 1 (Agerpres).
Marți secretarul general al O.N.U., 

U Thant, și ministrul afacerilor 
externe al Ciprului, Spyros Ky- 
prianu, au semnat Ia sediul O.N.U. 
protocolul care reglementează re
lațiile dintre guvernul Ciprului și 
comandamentul forței O.N.U. în 
insulă.

Protocolul se referă la întreaga 
perioadă a mandatului acestei for
te în Cipru.

încetarea focului la frontiera 
dintre Etiopia și Somalia

ADDIS ABEBA 1 (Agerpres).
Ministrul apărării al Etiopiei, 

generalul Merid Mengesha, a a- 
nunțat că a dat ordin trupelor e- 
tiopiene să înceteze focul la fron
tiera cu Somalia cu începere de la 
I aprilie. In același timp, guvernul 
Somaliei a dat publicității un co
municat oficial în care se anunță 
că au fost trimise instrucțiuni pen
tru încetarea focului tuturor forțe
lor armate somaleze aflate pe li
nia de frontieră.

încetarea focului intră în vigoa
re ca urmare a acordului realizat

-------------©-------------

Culmi ale politicii de apartheid 
din R.

JOHANNESBURG 1 (Agerpres). 
Referindu-se la intenția guver

nului sud-african de a evacua co
munitățile de indieni din diferite 
orașe ale țării, ziarul „Rand Daily 
Mail" scrie că prin aplicarea ei în 
viață, sute de mii de oameni ver 
rămîne fără nici un fel de mijloa
ce de existentă. In baza unei legi 
din anul 1950, care fixează locuri 
anumite pentru stabilirea domiciliu
lui diferitelor grupuri rasiale nu
meroși indieni vor fi mutați din 
locurile natale în regiunile situate 
în afara așa-numitelor orașe „albe"

------------- ©-------------

Studierea problemei combaterii 
analfabetismului în lume

GENEVA 1 (Agerpres).
De la 1 la 10 aprilie se vor des

fășura la Paris lucrările unui co
mitet internațional de experți, în
trunit sub auspiciile U.N.E.S.C.O., 
care va discuta problema comba
terii analfabetismului în lume. Co
mitetul numără 18 membri — cîte 
patru din Africa, Asia și America 
Latină, trei din Europa, doi din

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale 

sovietice în R.P. Ungară
BUDAPESTA 1 (Agerpres).
La 1 aprilie, delegația de partid 

și guvernamentală a Uniunii So
vietice, în frunte cu N. S. Hrușciov, 
a vizitat fabrica „Egyesult Izzo", 
una din principalele întreprinderi 
din capitala Ungariei,

împreună cu delegația sovietică, 
la această fabrică au sosit Janos 
Kadar, Dezșd Nemes, Sandor Gas
par și alte personalități din condu
cerea R. P. Ungare.

La încheierea vizitei, a avut loc 
un miting Ia care au participat 
10 000 de muncitori din întreprin
derea vizitată și reprezentanți ai 
întreprinderilor din raion.

Au luat cuvîntul Janos Kadar și 
N. S. Hrușciov.

- = ©=-

Hidrocentrala Bratsk 
a produs primele 
13 miliarde kWh 
energie electrică

BRATSK 1 (Agerpres). Mț/
Hidrocentrala construită la B’’ 

în Siberia, una din cele ma,. zî' ț> 
din lume, nu numai că a atift 9%'' 
terea proiectată -— 3 600 000 kAjA 
wați — dar a și produs de la data 
punerii ei în funcțiune 13 miliarde 
kWh energie electrică. Toate lu
crările la nodul hidraulic de la 
Bratsk vor fi terminate anul a- 
cesta. Constructorii hidrocentralei 
vor pleca spre un nou mare șan
tier de pe Angara — al hidrocen
tralei Ust-Ilimșk care face parte 
din cascada, de centrale electrice, 
ce se construiesc pe acest mare 
fluviu siberian.

în cadrul tratativelor de la Khar
tum între miniștrii de externe ai 
Somaliei și Etiopiei.

La Mogadiscio s-a anunțat, tot
odată, că guvernul somalez a dat 
instrucțiuni postului de radio și 
ziarelor oficiale din Somalia să 
pună capăt propagandei ostile față 
de Etiopia.

Potrivit declarațiilor somaleze și 
etiopiene, la frontiera dintre cele 
două țări domnește în prezent cal
mul. Partea etiopiana a menționat 
doar unele incidente minore în re
giunea Teferi Ber.

S. A.
„S-a calculat, scrie ziarul, că nu
mai hotărîrea din anul 1958, refe
ritoare la rezervarea exclusivă 
pentru albi a localității Kato Ma
nors a afectat 40 000 de indieni".

Pe de altă parte, în cadrul dez
baterilor consacrate bugetului tă
rii, parlamentarul rasist S. F. Fro- 
neman, a. declarat, nici mai mult 
nici mai puțin că R.S.A. va trebui 
să se preocupe de achiziționarea 
de arme balistice și nucleare pen
tru a preîntîmpina încercările unor 
organizații de genul O.N.U. să in
tervină in treburile sale interne.

țările arabe și unul din America 
de nord.

Există astăzi în lume :irca 
700 000 000 de analfabeți adulți,
iar numărul acestora crește cu
20—25 milioane pe an.

Potrivit planurilor elaborate de
U.N.E.S.C.O., circa 330 000 000 de
persoane, între 15 și 6® de M®, Ur
mează să1 fi* W* pe
rioadă de 18 ftli.
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