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fruntașilor în producție l
Colectivul minei Lupeni a ♦ 

hotărît ca în acest an să dea * 
peste plan 15.000 tone de căr
bune, să obțină un randament 
mediu de 0,950 tone cărbune 
pe post și să realizeze o 
nomie la prețul de cost 
1.200.000 lei.

Antrenați în întrecerea 
cialistă, minerii de aici 
extras în primele două 
din acest an, 1.342 tone de 
cărbune peste plan.

Față de anul 1958, în lu
nile ianuarie și februarie 1960, 
la mina Lupeni, numărul mi
nerilor fruntași în întrecerea 
socialistă a crescut cu încă 
108. In primele rînduri ale 
întrecerii socialiste se situea
ză membrii și candidații de 
partid. Munca lor constituie 
un exemplu demn de urmat 
pentru ceilalți muncitori

Printre fruntașii în muncă 
ai minei Lupeni se 
tovarășii: Fazakaș Bela, Hf- 
daș Aurel, Diana Chițu, Di1- 
oancă Sabin, Kooș Ladislau, 
Lucaci Andrei, Crișan Petru, 
Huda Mihai și mulți alții.
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După o decadă de muncă din luna martie

Noi succese in creșterea producției 
de cărbune și a productivității muncii

• PE BAZIN S-AU DAT PESTE PLAN 3.196 TONE DE 
CĂRBUNE COCSIFICABIL ȘI ENERGETIC.

• ÎN FRUNTEA ÎNTRECERII SOCIALISTE — < 
MINEI LONEA.

• 307 TONE DE CĂRBUNE EXTRASE PESTE PLAN LA 
MINA VULCAN.

o PATRU EXPLOATĂRI OBȚIN RANDAMENTE SUPERI
OARE UNEI TONE PE POST.

COLECTIVUL
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De la începutul anuiui — 
27.117 tone de cărbune 

peste plan
Continuînd suc

cesele obținute în 
primele două luni 
ale anului, mine
rii Văii Jiului s-au 
Străduit ca încă de 
la începutul lunii 
martie să depă-

trag zilnic peste plan cîte 0,200—
1,490 tone de cărbune pentru 
feicare post în abataj.

La mina Uricani, brigada condusă de minerul Teodorescu Stan-j 
cu obține zi de zii importante succese în îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere. Brigada a extras peste plan în anul a- 
cesta aproape 500 tone de cărbune cocsificabil. IN CLIȘEU : Bri
gadierul Teodorescu Stancu și minerul șef de schimb Cojocarii 
Ioan, urmăresc pe graficul întrecerii rezultatele obținute de bri-i 
gada lor.
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rîți să-și. îndeplinească planul 
de producție și angajamentul 
luat 
trieî 
bune

pe anul 1960, dînd pa- 
cantități sporite de câr
pește sarcinile de plan.

V. DRAGAN 
corespondent

șească sarcinile de plan. Acest 
fapt arată că producția ex
ploatărilor carbonifere este în 
continuă creștere. Prima decadă 
de muncă din martie s-a înche
iat cu o depășire de 3195 tone 
de cărbune, din care aproape 800 
tone este cărbune cocsificabil. 
In perioada aceasta rezultate 
frumoase au obținut toate ex
ploatările carbonifere, cu excep
ția minei Uricani. La mina Lu
peni, datorită unei mai bune 
organizări a producției ca și 
deschiderii unor noi locuri de ■ 
muncă, au fost extrase pestei 
plan 683 tone de cărbune coc-

Randamente mari in urma 
măsurilor tehnice aplicate

Ca și în primele două luni, 
depășirea sarcinilor de plan s-a 
obținut exclusiv pe seama spori
rii productivității muncii. Pînă 
în prezent la minele Lonea, Pe- 
trila, Aninoasa și Uricani se ex
trage pentru fiecare post pres
tat cîte 1,017—1,120 tone de căr
bune. Creșterea substanțială a 
productivității muncii se dato- 
rește extinderii metodelor avan
sate de muncă, folosirii mijloa
celor moderne de armare și tă
iere a cărbunelui. La mina Lo
nea, de exemplu, s-a trecut pe 
baza studiilor făcute de ingine
rii minei la armarea metalică 
a suitorilor.

împădurirea — importanta 
acțiune patriotică a tineretului

colectat 14 tone 
fier vechi

Recent, sub îndrumarea orga
nizației de partid brigăzile con
duse de tovarășii Duțescu loan 
și Dumitrache Grigore din sec
ția 201 a termocentralei Paro- 
șeni, împreună cu echipa condu
să de tovarășul Tudoran loan

, au inițiat o săptămînă de 
munci patriotice pentru colecta
rea fierului vechi. Activitatea în 
cadrul săptămînii a fost încu
nunată de succes. Muncitorii din 
echipele amintite au colectat și 
trimis oțelarilor hunedoreni 14 
tone fier vechi. Printre partici- 
panții care s-au evidențiat la 
muncile voluntare se numără to
varășii Cocota Aurel, 
Gheorghe, Drăghici 
Anton 
initru

Au

plan 683 tone de cărbune 
sificabil.

încheind această perioadă 
Juna martie cu noi succese, 
nerii din Valea Jiului și-au 
rit plusul de producție din a- 
nul curent la 27.117 tone de căr
bune cocsificabil și energetic.

din 
mi- 

spo-

rezervă. Minerii

Ionașcu 
Dumitru, 

Gheorghe, Avrămescu Du
și alții.

I. SZENTES 
corespondent

Colectivul minei Lonea — 
fruntaș pe bazin

Capacitatea de producție a mi
nei Lonea este în continuă creș
tere. La toate sectoarele minei 
au fost create suficiente locuri 
de muncă de
de aici au dat. în urma îmbu
nătățirii condițiilor de exploata
re, 8.038 tone de cărbune peste 
plan de la începutul anului. Du
pă 9 zRe de muncă din martie 
la mina Lonea, minerii sectoru
lui V au obținut cele mai bune 
rezultate. Ei au extras peste 
plan 950 tone de cărbune, suc
ces la care au contribuit 90 la 
Sută din brigăzile sectorului. Se 
remarcă în deosebi brigăzile 
conduse de Toacă Ștefan, Pe
trie Simion, Pilea Petru, care ex-

Sondori fruntași
Pe prima decadă a lunii mar

tie, numeroși sondori din sec
toarele Întreprinderii de explo
rări Lupeni du obținut rezul
tate bune la foraj. Printre bri
găzile care au obținut impor
tante depășiri de plan se nu
mără și cele conduse de Uzura 
loan, de la sonda 5239 din sec
torul Uricani, Dinu Nicolae, de 
la sonda 5629 din sectorul Băr- 
băteni și Petru Al. de la son
da. 5404 din sectorul Dîlja.

Muncitorii acestor sonde s-au 
angajat să obțină pînă la sfîrși- 
tul acesiei luni depășiri de plan 
intie 10—20 la sută și să rea
lizeze însemnate economii la 
materiale și combustibil. în ca
drul acestor brigăzi, șefii de 
schimb Popescu Gh., Bivolaru 1., 
Ștefănoiu Gh., lacobescu C„ 
Marin FI. și Barbu 1. s-au do
vedit a fi buni organizatori ai 
muncii.

1. FARKAS 
corespondent

Alături de zăcămintele de căr
bune, pădurile constituie una din
tre bogățiile de seamă ale raio
nului Petroșani. Ele dau anual 
mari cantități de masă lemnoasă, 
care se utilizează în primul rî'nd 
în industria extractivă locală.

Lemnul are o largă întrebuin
țare în industria materialelor de 
construcție. Din lemn se fac de 
asemenea, multe produse finite 
de mare circulație : mobilă, obiec
te de uz casnic. Mari cantități 
de lemn se utilizează în indus
tria chimică, în mine, în agricul
tură și în industria ușoară. Deși 
se tinde Ia înlocuirea lemnului 
prin alți combustibili, el rămî- 
ne încă pentru multă lume prin
cipalul mijloc de încălzire a lo
cuințelor

Dar pădurea nu este importantă 
numai ca mijloc de producere a 
lemnului. Ea apără culturile a- 
gricole de secetă, diminuează, 
sau reduce cu totul primejdia inun
dațiilor, contribuind la asigurarea 
unui debit constant al apelor. Ele 
ameliorează factorii climatici, a- 
tenuînd contrastele de tempera
tură. In apropierea centrelor 
p'opulate; pădurile oferă un cadru 
favorabil pentru recrearea oame
nilor muncii și constituie un mij
loc de purificare a aerului.

In trecut, lăcomia capitaliști
lor a provocat distrugerea prin 
tăieri abuzive a unei însemnate 
părți din patrimoniul forestier al 
Văii Jiului. Multe mii de hectare 
însumează terenurile pe care pă
durea a încetat să existe din cau
za modului în care au fost con
cepute și conduse de firmele ca
pitaliste lucrările d? cx dictare 
a lemnului. Au fost crunt lovite 
în special pădurile de rușinoase,

deoarece ofereau materialul cel 
mai valoros.

Pentru vindecarea acestor gra
ve răni aduse economiei naționa-i 
le, în anii puterii populare s-au' 
executat lucrări de împădurire de 
proporții mari, ca niciodată ta 
trecut. Intr-un foarte scurt inter-' 
val de timp1 s-au refăcut mai' 
bine de două treimi din pădu-' 
r»lle distruse sub regimul burghe- 
zo-moșieresc. Totuși suprafețele; 
care au mai rămas încă neplan
tate sînt destul de mari. Ele ar 
putea produce anual însemnate 
cantități de material lemnos, da
că ar ii împădurite. Producția de 
masă 
spori, 
sută, 
mult 
materialul de lucru rezultat s-ar 
putea confecționa circa 4.000 gar
nituri de mobilă combinată în 
fiecare an, sau materialul ar pu
tea folosi la construirea a 900 
case individuale. Iată dece este 
tît de importantă și urgentă ac

țiunea de lichidare a suprafețelor 
rămase încă neîmpădurite. Con
form directivelor date de partid 
și guvern această sarcină trebuie 
realizată, în toată țara, în cel 
mult trei ani.

Volumul lucrărilor ce urmează 
să fie executate în raionul Petro
șani este mare. Dar ținînd sea
ma de posibilitățile pe care le 
are tineretul raionului de a con
tribui la 
volumul 
cutat în

ing.
Direcția regională de economie 

forestieră — Deva

ii împădurite. Producția de 
lemnoasă pe raion ar putea 
în acest caz cu circa 9 la 
ceea ce înseamnă foarte 
Iată cîteva exemple: din

acțiunea de împădurire, 
lucrărilor poate fi exe- 
bune condițiuni. Organi-
TUDOR MORARIU

(Continuare în pag. 3-a)

Și cifrele pot oferi o lectura interesanta...
limis-
întîl- 
înce-
Șeful 

Nicsară

De la începutul anului și pînă în prezent minei ii sectorului 
I B de 1a. Lupeni au extras peste plan 2353 tone de cărbune 
cocsificabil. La obținerea acestui rezultat de seamă și-au adus 
contribuția și maiștrii mineri. IN CLIȘEU: Maiștrii mineri 
Dodoacă Pantelimon și Sipnițky Wilhelm discutînd despre munca 
în abatajele de care răspund.

In biroul sectorului era 
te, acea liniște pe care o 
nești deseori înainte de a 
pe să vină minerii la șut. 
sectorului, inginerul 
Coriolan prinse, în aceste clipe 
de răgaz, să răsfoiască un 
teanc gros de fișe lungi și în
guste pe care se înșirau cifre. 
Mai tîrziu n-ar fi avut vreme; 
trebuia stat de vorbă cu cei ca
re intra în subteran, iar bri
gadierii din schimbul de dimi
neață, înainte de a se îndreptai 
spre casele lor, trec pe la bi
rou să rezolve probleme legate 
de muncă.

Fișele-s multe, de a lungul 
lor cifre, multe cifre. Ar fi oa
recum nepotrivit să spui că ci
frele pot constitui o lectură plă
cută. Și 
deilărul: cifrele de pe fișe o- 
fereau o 
deosebit 
șele pe care fuseseră calculate 
cîștigurile minerilor sectorului 
II Cimpa pe luna februarie. 
Tovarășul Tecar Edmund, se
cretarul organizației de bază

de partid urmărea atent, îm
preună cu șeful sectorului, a- 
celeași cifre.

— Uite fișa lui Vlășceanu 
Marin. Cîștig net — 2311 lei. 
Cîștig bun, spune inginerul.

— Merită, spuse ca pentru 
sine secretarul organizației de

< Wi

totuși, acesta era a-

lectură interesantă, 
de plăcută. Erau fi-

bază. Unde lucră el se vede și 
producție.

Da, despre minerul Vlășceanu 
se pot spune multe lucruri bu
ne. Mai ales de cînid a fost nu
mit șef de schimb în brigada 
lui Molnar Traian, Vlășceanu 
s-a dovedit om de nădejde, bun 
organizator și mai ales exem
plu personal de muncă. Comu
niștii din sector l-au primit în 
rînduî candidaților și acum mi
nerul Vlășceanu se pregătește 
pentru înaltul titlu de membru 
al partidului.

Deși bun, cîștigul lui Vlăș-, 
ceanunu se deosebește de mul-

te altele. Miclea Aurel Cle- ( 
ment, brigadier de înaintări, \ 
are înscrisă pe fișa sa de cîș- ) 
tig suma de 2.502 lei. In bri- ) 
gada lui Vancso Gheorghe, una ) 
din brigăzile harnice ale secto- ) 
rului, fiecare miner a obținut ? 
un cîștig de 2.188 lei. Iar dacă < 
ar fi să-i pomenin cu numele pe \ 
toți cei cu salarii de peste 2.000) 
lei ar trebui mult spațiu. )

— Mai sînt cîtevai zile pînă ) 
la plată. O să fie bucurie mare ) 
în sectorul nostru — spunea ? 
inginerul șef. Vor vedea oame- < 
mii că atunci cînd se muncește \ 
bine, se cîștîgă bine. '

Intr-adevăr, cei din sectorul ț 
II știu să muncească bine. In S 
februarie, luna pentru care seS 
calculaseră cîștigurile, din aba-) 
tajele sectorului I! s-a extras $ 
cu 16,5 la sută mai mult căr-) 
bune decît prevede planul. Cu) 
un asemenea succes minerii ) 
sectorului II au cucerit locul de ) 
sector fruntaș pe exploatare. )

I. BRANEA <
(Continuare în pag. 3-a)
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In prima parte a lunii martie 

1788 s-a născut Gh. Asachi, fi
gură proeminentă a culturii și 
tehnicii romînești din prima ju
mătate a secolului al XIX-lea.

Poet și nuvelist, om de teatru 
și gazetar, profesor, inginer, mi
litant pentru organizarea și mo
dernizarea învățămîntului națio
nal, Gheorghe Asachi este, în 
prima jumătate a secolului tre
cut, alături de Gheorghe Lazăr, 
Eliade Rădulescu și Petrache 
Poenaru, un inițiator și promo 
tor al culturii noastre.

îndrăgostit de cultură sub 
toate formele ei, Gheorghe Asa
chi urmează studii la Lemberg, 
unde își ia doctoratul în filozo
fie și diploma de inginer și ar
hitect. La Viena Asachi își con
tinuă studiile de matematică, ur- 
mînd în același timp și cursuri 
de pictură, iar atunci cînd se 
află la Roma el își continuă in
struirea prin studii arheologice 
și literare.

Această împletire de preocu
pări științifice și artistice expli
că și varietatea activității sale, 

întors în țară, Asachi înte
meiază, în 1813, la Școala dom
nească din Iași, prima clasă de 
inginerie cu limba de predare 
romînă. El este un inițiator nu

Noua fopmatie artistică
de Ja Cîmpu lui Neag

De mult timp, oamenii mun
cii din Cîmpu lui Neag nu mai 
avuseseră prilejul să asiste la 
un program artistic, prezentat 
de o formație locală. Dar, în 
preajma zilei de 8 Martie, prin 
comună au apărut afișe care in
vitau publicul la spectacolul pe 
care avea să-l prezinte noua for
mație artistică a sectorului fo
restier din localitate.

In fața spectatorilor s-au pe
rindat pe scenă tinerii artiști a- 
matori Tudoroiu loan. Iacob 
Margareta, Bercea Ioan, Țun- 
drea Grigore, Pădurarii Elena, 
Nagy Ana, Katona Alexandru, 
Butușină Iulian, Sergiu Ioan, 
Iacob Ida și alții.

Programul artistic pregătit din 
inițiativa organizației de bază 
U.T.M. (secretar tov. Kartman 
Mihai) și a comitetului sindi
cal (președinte tov. Boulescu 
Gheorghe) s-a bucurat de suc-

Acțiuni cinematografice
SIMPOZION

Teri după-amiază, la cinemato
graful „7 Noiembrie" din Petro
șani a avut loc un interesant 
simpozion pe marginea filmului 
sovietic „Evgheni Oneghin", sce- 
narizare a vestitului roman în 
versuri cu același titlu, creație a 
marelui scriitor clasic, rus A S 
Pușkin.

Prezentarea valoroasei opere 
cinematografice și a creator* 1 * lor 
ei a fost făcută de tov. D. Că- 
pitanu, de la Teatrul de stat din 
Petroșani, cu o completare a tov. 
I. Mânu de la Tribunalul raional 
Petroșani.

ces. Publicul a apreciat îndeo
sebi felul în care artiștii ama
tori au știut să scoată în evi
dență, cu modestie, realizările 
obținute de ei în producție, în 
scurtul program de brigadă pre
zentat tot atunci.

Ei au arătat că sectorul și-a 
îndeplinit în primele două luni 
ale anului planul de producție 
în proporție de 180 la sută. In 
fața celor prezenți artiștii ama
tori, mulți din ei muncitori fo
restieri, s-au angajat să pregă
tească și în viitor programe ar
tistice de brigadă, pe care să le 
prezinte direct în parchetele fo
restiere, pentru a face munca și 
viața tăietorilor de lemne cît 
mai plăcută.

I. MANOLESCU 
corespondent

O sală vastă, plină de șevale
te, busturi, acuarele, pensule.... 
Deocamdată în sală nu se află de
cît un bărbat între două vîrste, 
Tellman Iosif, responsabilul cer
cului, care șade la c masă și răs
foiește prin hîrtii. Dar peste două 
ore (e vremea prînzului) mem
brii cercului de artă plastică vor 
umple toată încăperea cu glasu
rile și rîsetele lor. urmate de tă
cerea lucrului. Cîte ceva aflu 
acum despre ei...

Dintre membrii cercului, iată-1 
de exemplu, pe Schiau Marcel, 
miner în sectorul III la mina 
Lupeni, una dintre cele mai în
dreptățite speranțe. E înalt, foar
te voinic, vesel. Frecventează cer
cul de doi ani. A venit din Gorj.

In lucrările lui Schiau Mar
cel (de curînd a împlinit 24 ani), 
ca și în majoritatea celorlalte 
ale restului membrilor cercului, 
tema cea mai tratată cu dragoste 
și înțelegere este viața de azi a 
minerilor și amintirile de luptă 
din trecutul lor (ciclul 1929). 
Foarte puternică este lucrarea

XII la trecerea printr-o surpa
re" ținută de ing. Gh. Davidescu.

Puține au fost și consfătui
rile cu inovatorii și raționaliza- 
tor.ii, mișcare care dealtfel la 
exploatarea minieră Lupeni se 
desfășoară cu mult sub posibi
lități. Inginerii și tehnicienii 
care sprijină activitatea clubu
lui pot fi numărați pe degete. 
Aceștia sînt inginerii Gh. Iliescu, 
Ștefan Husti, Constantin Teodo- 
rescu și Francisc Haber. Cei
lalți nu participă la munca cul
turală a clubului. Oare nu ejte 
semnificativ în această dire 
faptul că în o serie de formații 
artistice ca dansuri, cerc drama
tic sau brigadă de agitație nu 
figurează nici un cadru tehnic?

La exploatarea minieră Lu
peni cadrele tehnice sînt în ma
joritatea lor tinere, crescute de 
regimul nostru. Ele au fost for
mate pentru a fi alături de mun
citori în toate acțiunile și de 
aceea ele sînt datoare să spriji
ne și activitatea cultural-artis- 
tică a clubului.

H. VALENTIN

mist, elev în clasa a X-a la Școa
la medie din localitate. Se remar
că în portret. Mîna lui sigură 
descoperă trăsăturile caracteristi
ce, fizice și morale, ale modele
lor. De exemplu: „Fruntași în 
producție", „Portretul comunistu
lui Seraș". Dintr-un „Autopor
tret" ne privește el însuși, hotă- 
rît și copilăros.

★

...Intr-un abataj trei mineri lu
crau. Bulgări negri, lucitori, că
deau din front. Priveam mut a- 
cest tablou. Nu voiam să-i tulbur. 
Rar cîte un cuvînt răsuna.

— Cel din stînga e Galu Teo
dor !

II priveam cum se-ncordează 
pe pichamăr, cum valuri negre 
îi cădeau la picioare. Căutam 
să-i descopăr mumie. Galu Teo
dor rîdea. Pentru o clipă el și 
ceilalți doi se opriseră. Mîinile 
lui au pipăit noii stîlpi de brad 
cu care tocmai armaseră, parcă 
dorind sa se încredințeze de fi
delitatea și de forța lor. Le-a tă
cut apoi un semn celorlalți. Re
începea asaltul cetății negre a 
cărbunelui.

Așa l-am cunoscut pe minerul 
artist.

1LIE CONSTANTIN

PREZENTARE FESTIVA
Luni, la cinematograful AI. 

Sahia din Petroșani va avea loc 
prezentarea filmului cehoslovac 
„105 la sută alibi". Cu acest pri
lej, în fața spectatorilor va lua 
cuvîntul procurorul Mazăre loan, 
care va explica din punct de ve
dere juridic o serie de aspecte din 
film 

numai în domeniul învățămîntu- 
lui, în alcătuirea primelor ma
nuale de algebră, geometrie în 
limba romînă, dar și în teatru, 
presă și chiar în literatură.

Prima reprezentație teatrală în 
limba romînă „Mirtil și Hloe", 
primul conservator filarmonic 
dramatic se datorește tot lui 
Gb. Asachi.

Și tot acest precursor al cul
turii noastre tipărește în Mol
dova prima gazetă romînească, 
intitulată sugestiv „Albina romî
nească", cu suplimentul literar 
„Alăutp romînească1*.

In sfîrșit, literatura propriu- 
zisă datorește lui Asachi o se
rie de lucrări interesante : poe
zii, nuvele, piese de teatru, unele 
dintre ele fiind cele dinții în 
romînește, în genul și specia li
terară respectivă.

Figură reprezentativă și lumi
noasă a culturii noastre, Gheor
ghe Asachi are marele merit de 
a fi deschis drumuri noi pentru 
cultură, deșteptînd interesul pen
tru ea.

In zilele noastre, opera sa e 
cercetată cu dragoste de cei ce 
muncesc, acordîndu-i-se lui pre
țuirea pe care regimurile trecu
te nu i-au dat-o decît cu zgîr- 
cenie.

Crescut lingă negrul Jiu 
Laolaltă cu toți plozii, 
Printre tufele de bozii. 
Amintirea azi mi-o-r<viu...
Lingă casa scundă-n tindă 
M-am deprins

c-un șir de arbori. — 
Norii ’nalți, ai mării vapori, 
înspre vîrf sta să-i cuprindă... 
îmi păreau pe-atunci copacii 
Uriașii din poveste...
...Vreme lungă de-atunci este 
Și-au îmbătrînit, săracii...
Am fost ieri să-mi văd iar vatra 
Unde mi-am tinjit pruncia...
Nu i-am mai găsit nici piatra 
Unde-avuse temelia...
Locul casei vechi, de bîrne, 
L-au luat palate-blocuri...
Unde-s ușile ei cîrne ? !
Nu mai sînt... Schimbate locuri...
Uite, lingă Jiu, în soare, 
Zburdă și-azi în cirduri plozii, 
Dar nu prin urzici și bozii. 
Ci în parcuri și solare...
Nu zăresc ca altădată
Chipuri de mineri pălite, — 
Bucurie-naripată
Văd pe fețele-nsorite...
Numai arborii rămas.au 
Mărturie veche-aici...
Lingă blocuri, căpătat-au 
O aliură... de pitici.

1. STRĂUȚ
membru al cercului literar 

„Minerul" — Petroșani

Conferință 
despre literatură 

ș< art#
Zilele acestea, cercul studen

țesc de cultură generală al anu
lui IV de la I.M.P. și-a înce
put activitatea printr-o intere
santă conferință a profesorului 
Crișan Bogatu, cu tema „Pro
bleme generale ale literaturii și 
artei".

Cu acest prilej conferențiarul 
a făcut o laborioasă incursiune 

în istoria artei și literaturii, pre- 
zentînd etapele principale ale 
culturii umane în care s-a dez
voltat simțul artistic al omului 
în procesul muncii. S-a vorbit 
apoi despre principalele școli și 
curente artistice existente de a 
lungul timpurilor, insistîndu-se 
în mod special asupra realismu
lui critic și mai ales asupra rea
lismului socialist, baza dezvoltă
rii artei noi din țările socialiste.

P. SANDU
------ ------------------------ - *

Artiști
1929). In fața unei case sărace, 
doi jandarmi au luat între baio
nete un comunist. Acesta, întors 
patetic, privește cu tristețe spre 
soția sa. Femeia și-a acoperit cu 
palmele obrajii înlăcrimați. Doi 
copii speriați se lipesc de poala 
ei. Lumina cade violet pes
te negrul chipurilor și baionete
lor jandarmilor, dar scaldă și 
scoate în evidență figura botă- 
rîtă, trupul de neînfrînt al comu
nistului... Tn cea mai recentă lu
crare a lui Schiau Marcel „Peri- 
nița", este lăudabil efortul de a 
trece spre culoare (grafică în 
culori) și salutară lărgirea ori
zontului tematic.

Un alt artist amator din ge
nerația mai „vîrstnică": Galu 
Teodor. Are 28 de ani. Fiu de 
țărani săraci din regiunea Sucea
va. Azi e miner. Timid și tăcut, 
Galii Teodor n-ar fi visat vreo
dată că lucrarea sa „Construcții 
de blocuri" va ajunge pînă la 
Londra, la expoziția internaționa
lă a artiștilor plastici amatori, 
inițiată de o revistă engleză de

• • r»r j_ 1.___

PRIETENI Al CĂRȚII

■ Tov. Munteanu Cornelia, responsabila bibliotecii clubului j 
i Filaturii Lupeni nu e de multă vreme în această muncă, dar ? 
? roadele strădaniei sale în răspîndirea cărții între munci- > 
5 torii fabricii n-au întîrziat să se vadă. Numărul cititorilor în-
> scriși în fișele bibliotecii a crescut simțitor de cînd e dînsa ( 
Iîn această funcție, s-au organizat noi biblioteci volante și pe $ 

secții, colțuri ale cărții, expoziții și manifestări cu caracter de < 
masă ca: simpozioane, lecturi în colectiv, recenzii, concursuri ? 
literare etc. >

< lat-o în clișeul de față de tov. Munteanu distribuind un S 
( stoc nou de volume tov. Chira Ezechiel, responsabilul biblio- ' 
< tecii secției a V-a a Filaturii Lupeni, strungar fruntaș și ere- 5 
? dincios prieten a cărții, fapt ilustrat de altfel cu prisosință ) 
; și de aceea că e în același timp unul dintre sîrguincioșii e- $ 
; levi înscriși la cursurile serale ale Școlii medii mixte din < 
< localitate )

MOȚĂ

In desfășurarea muncii culturale la Lupeni, 
sprijinul tehnicienilor și inginerilor 

lasă de dorit
Clubul minier din Lupeni este 

o instituție culturală cu activi
tate complexă. Nu întîmplător 
el deține steagul de club frun
taș pe regiune. Totuși in . ceea 
ce privește legarea organică a 
muncii culturale de problemele 
producției, conducerea clubului nu 
a făcut totul. Vorbind despre 
legătura între munca culturală 
și problemele economice, directo
rul clubului, tov. Ardeleanu loan 
se simte pe bună dreptate stîn- 
jenit. „Nu știu cum vine treaba, 
dar atunci cînd trebuie să or
ganizăm vreo acțiune legată de 
producție, întîmpinăm foarte 
multe neajunsuri și asta mai 
ales din partea cadrelor tehnice, 
care răspund cu greu la che
mările noastre...".

Intr-adevăr, în jurnalul acti
vității clubului găsești puține 
conferințe tehnice, și totuși cînd 
■acestea au fost organizate bine, 
ele s-au soldat cu bune rezul
tate. Aceasta se poate spune des
pre conferința „Măsuri speciale 
luate în timpul săpării puțului

mineri
te a prezentat țara noastră (toa
te au trezit un deosebit interes), 
șase aparțineau cercului din Lu
peni

Galu Teodor, spre deosebire de 
ceilalți membri, lucrează mai 
mult în ulei. Pregătește acum lu
crări ca „Reforma agrară" ; așa 
cum a văzut-o în satul său natal.

Un localnic, fiu de miner din 
Lupeni, e Viorel Vasile, care frec 
ventează cercul de la primele șe
dințe. Viorel Vasile, este munci
tor topograf în mină la Aninoa- 
sa și are 27 de ani. Premiat de 
trei ori în faza finală a concur
sului de amatori pe țară ; în 1958 
el a obținut premiul al Il-lea și 
la pictură și la grafică (!). Vio
rel Vasile se pregătește (pentru Ex
poziția republicană bienală 1) cu 
pictura „Primirea fruntașilor mi
neri" și cu gravura în patru cu
lori „Mulțumim partidului".

In afară de mineri mai frec
ventează cercul : sudori, lăcătuși, 
dulgheri, învățători, medici, mem
bri de familie. Unul dintre aceș
tia, cel mai reprezentativ poate, 
este Costea Simion în vîrstă de 
— IC f;,, .U rnînAr nte-
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„Nimicuri
pentru ccl mic!

i*

se văd nevoi ți 
să mai scurteze 
lemnele lungi. 
Risipă există și

în depozit Aici se pot vedea 
lemne și seînduri risipite și prin
se de noroiul înghețat.

— Bine, bine, dar după dez
gheț ele vor fi adunate și va
lorificate — vor spune tovară
șii din conducerea depozitului.

S-ar putea să fie adevărat. 
Dar lemnele și seîndurile ude 
și pline de noroj nu prea sînt 
folosite cu plăcere de mineri șt 
stau prin transversări nefolo- 
site, îngreunînd intrarea în a- 
bataje.

Problema economisirii lemnu
lui din depozit pare măruntă și 
fără importanță. Dar dacă or
ganizația de bază din sectorul 
VII al minei Aninoasa va duce 
o intensă muncă politică pentru 
antrenarea tuturor muncitorilor 
la o mai bună gospodărire a 
materialului lemnos, economiile 
realizate de acest mic colectiv 
vor atîrna greu în balanța eco
nomiilor pe mină, în reducerea 
prețului de cost al cărbunelui 
obiectiv de seamă în întrecere.

D. CRI ȘAN

4 minul săptămînal pentru copii,
* din Lonea, în urma unor sezi- 
J sări trimise redacției de către un 
> corespondent voluntar. Ar tre-
♦
4
.4
4
♦

Am vizitat zilele trecute cu- 

♦ 
♦

♦

♦

i 
!*

huit insă să invităm pentru a 
merge cu noi și pe tov. Balogh, 
Kiminik și Guran din cadrul ser
viciului administrativ al C.C.V.J 
care răspund de bunul mers al 
acestui cămin. 
Tovarășii amin
tiți ar fi avut 
prilejul să vadă 
personal ce ar în
semna pentru cei 
30 de eonii de la 
cupare mai vizibilă din partea 
lor. Aceasta. deoarece, există la 
acest cămin multe nereguli, la

• prima vedere „nimicuri", care au 
ț insă mare importanță in viața 
Îde fiecare zt a copiilor de aici.

Atit in cele două dormitoare, 
f cit și în sala de joacă și su- 
î fragerie toate ușile sobelor sînt 
j defecte, iar la unele chiar tera- 
î cola crăpată. Datorită acestui 
, fapt „mărunt" — focul este in- 
I treținut greu, iar sobele nu pot 
J da căldura necesară 
t la baie au fost instalate cu 
4 doi ani în urmă 6 chiuvete și... 
î a'.ît. Nici pînă în prezent nu 
J s-au făcut instalațiile de apă. 
* Pînă la 1 ianuarie a.c., căminul 
* a fost sub patronarea serviciului 
! administrativ ai minei Lonea.

Atit de mult s-au îngrijit gospo- 
î darii de aici de bunul mers al 
* căminului (iov. Dan) incit atit 
t sobele cit și cazanul de la baie 
• stau defecte din toamna trecută. 
2

cămin o preo-

împădurirea — importantă acțiune 
patriotică a tineretului

(Urmare din pag. l-a)

zațiile U.T.M. din Valea Jiului 
și'-au prevăzut sarcini importan
te în vederea mobilizării tineri
lor la acțiunea de împădurire. 
Aceste angajamente prezintă su
ficiente garanții că lucrările se 
vor desfășura conform planului 
stabilit, fără întîrzieri care să 
ducă la deprecierea materialului 
de împădurire sau la depășirea 
termenelor fixate.

Ne despart încă puține zile pî- 
ă cînd lucrările trebuie să în

ceapă din plin pe toate șantie
rele. Pregătirile în această direc
ție au și început. Au fost stabi
lite locurile unde se vor execu
ta împăduririle, metodele de lu
cru, materialele care se vor uti
liza în această acțiune

Datorită faptului că marea ma
joritate a locurilor de muncă se 
găsesc la distanțe mari de cen
trele populate, activitatea tineri
lor va trebui organizată, în u
nele părți, în tabere. Pentru ca
zarea tinerilor se vor folosi ca
banele aparținînd sectoarelor de 
exploatare, cantoanele silvice, ca
banele turistice precum și alte 
clădiri disponibile. Tinerii vor 
primi cazarmamentul necesar o- 
dată cu uneltele de lucru. Ei vor 
avea pretutindeni condiții bune 
de găzduire. Prin acțiuni de îm
pădurire ei își vor aduce contri
buția la înfrumusețarea și îm-

Oameni a! muncii 
din Valea JiUisi

C fl T 9 T B
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Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente
TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

difuzorii voluntari 
din întreprinderi 

și instituții 
FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.

4
♦

*
♦

«iCei din conducerea căminului 
s-au bucurat mult cînd au fost 
anunțați că vor fi luați în patro
narea directă a C.C.V.J. Sperau 
că, însfirșit, vor fi înlăturate 
toate neajunsurile. Dar spre ne
mulțumirea lor (și mai cu sea
mă în dauna copiilor) totul a 
rămas ca și înainte, cei din com
binat manifestînd aceiași negli

jență ca și sub
alternii lor de la 
Lonea. E drept 
combinatul a fă
cut un deviz 
către Ministerul

Industriei Grele, așteptind (!) 
din decembrie pînă în prezent 
(!) să i se acorde fondurile ne
cesare pentru repararea... cîtor- 
va uși ele sobe (!?). Tovarășii or 
fi avut poate și pretenția să vi
nă cineva special de la minister 
pentru a efectua aceste reparații. 
Oare la Lonea nu se găsesc 
cîțiva muncitori care ar fi putut 
face toate acestea într-o singură 
zi ? Dar... administrația minei 
Lenea așteaptă ca totul să vină 
de la combinat, iar aceasta se 
bazează pe serviciul administra
tiv de la Lonea.

Cînd stai într-un birou bine 
încălzit, cum sînt cele de la 
combinat, se mai „întîmplă" să 
„uiți" că 30 de copii de la că
minul din Lonea stau în frig. 
„Uitarea" asta însă nu are ce 
căuta în practica celor ce sînt 
chemați să se îngrijească de 
condițiile de trai pentru oamenii 
muncii și copiii lor.

M. D.
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bogătirea regiunii noastre cu noi 
păduri

Este cunoscut faptul că nu- 
. -mai. munca bine organizată poa

te aduce rezultatele așteptate. De 
aceea, fiecare tabără își va desfă
șura activitatea pe baza unui pro
gram care va cuprinde ore de 
muncă și de distracții. Admirând 
natura, tinerii vor avea ocazia 
să-și îmbogățească în mare mă
sură cunoștințele asupra florei, 
faunei. Cercurile de naturaliști, 
în special, își vor putea completa 
colecțiile de insecte, plante sau 
roci.

Această acțiune are și un scop 
educativ. Tinerii noștri vor vedea 
cîte strădanii sînt necesare pen
tru a produce lemnul. Ei vor în
văța să protejeze acest bun al po
porului, să devină prieteni ai 
nădurii. Munca în colectiv le va 
întări însușirile morale proprii o- 
rnuiui nou, voința fermă, perseve
rența.

In perioada 
scursă din acest 
an, colectivul

minei Aninoasa
a dovedit că e capabil să-și în
deplinească și depășească an
gajamentele sporite luate în în
trecere. Numai în lunile ianua- 
rie-februarie acest harnic colec
tiv a trimis fabricilor și uzine
lor patriei mai bine de 5000 tone 
de cărbune peste plan. In pe
rioada 1—9 martie, colectivul 
minei Aninoasa a adăugat la a 
ceasta cifră alte vreo 300 tone 
de cărbune întreeîndu-și încă de 
pe acum angajamentul luat în 
cinstea zilei de 1 Mai.

Un alt obiectiv de seamă al 
întrecerii, obiectiv pentru a că
rui înfăptuire organizațiile de 
partid, U.T.M. și sindicale au 
mobilizat muncitorii .mineri și 
tehnicienii a fost realizarea de 
economii. Căile folosite în acest 
scop au fost multe. In abataje 
s-a desfășurat o intensă muncă 
politică pentru îmbunătățirea 
continuă a calității cărbunelui. 
Intercalațiile mai mari de steril 
au fost pușcate separat iar șis
tul vizibil ales cu grijă de ma
joritatea brigăzilor. Punînd ac
centul nu numai. De cantitate ci

Preocupare 
pentru creșterea 

rîndurilor U. T. M.
Munca de atragere a celor 

mai merituoși tineri în rîndurile 
U.T.M. desfășurată de către or
ganizațiile U.T.M. de la mina 
Lonea s-a îmbunătățit simțitor 
în cursul acestui an. In lunile 
ianuarie și februarie a. c. peste 
40 de tineri au cerut să fie pri
miți în U.T.M.

O mare atenție a fost acor
dată creșterii rîndurilor U.T.M.. 
mai ales de către organizațiile 
U.T.M. din sectoarele V, VI, II 
și altele. Aceste organizații au 
primit în această perioadă cîte 
5—15 membri.

Deși s-au obținut aceste rea
lizări, unele organizații U.T.M. 
se preocupă încă nesatisfăcător 
de întărirea muncii politice în 
vederea atragerii celor mai buni 
tineri în organizația U.T.M. Bi
rourile organizațiilor U.T.M. din 
sectoarele I, III, VIII nu desfă
șoară o muncă susținută cu în
treaga masă a tinerilor. Din a- 
ceastă cauză, numărul acelora 
care cer să fie primiți în U.T.M. 
este redus. Deși în sectoarele 
I, VIII și XI muncesc mulți ti
neri care nu sînt' utemiști, din 
rîndul lor foarte putini au fost 
primiți în U.T.M. Și mai slab 
au muncit organizațiile U.T.M. 
din sectoarele III și VII, ai că
ror secretari sînt tov. Urlich 
Carol și Grecea Dumitru. Aceste 
organizații n-au primit de Ia 
începutul anului’ nici un tînăr 
în rîndurile lor.

Pentru remedierea lipsurilor 
existente în munca de primire 
de noi membri, comitetul U.T.M. 
al minei Lonea trebuie să ajute 
mai mult biorurile organizațiilor 
U.T.M. din sectoare, să gene
ralizeze experiența organizațiilor 
U.T.M. fruntașe.

GH. MIȚU 
corespondent 

—=★=—

Dispozitiv pentru 
curățirea cupelor

La preparata Petrila, munci
torii care lucrează la funicula- 
rul pentru transportul sterilului 
la haldă, întîmpinau în trecut 
multe greutăți din cauza cură
țirii manuale a cupelor de funi
cular. Nu de mult timp, pentru 
a veni în ajutorul lor tov Ka- 
proș Augustin sprijinit de un 
colectiv de muncitori a creat un 
dispozitiv automat pentru cură
țirea cupelor. Acest lucru a con
tribuit și la organizarea mai o- 
perativă a transportului de ste
ril spre haldă. Urmînd acest e- 
xemplu, muncitorii Zlăgneanu 
Ștefan, Brîndău Gheorghe, Dan 
Andrei, Radovici Nicolae și Chi
lian Andrei s-au angajat să stu
dieze noi metode pentru îmbu
nătățirea continuă a muncii în 
acest sector de activitate.

IANCU AUREL 
corespondent

Economisirea materialului lemnos 
trebuie să înceapă din depozit

și pe calitate, exploatarea Ani
noasa a reușit să trimită prepa- 
rației din Petrila cărbune cu un 
procentaj de cenușă sub cel ad
mis primind o bonificație de 
150.000 lei. Acest lucru a dove
dit că îmbunătățirea calității 
cărbunelui constituie o impor
tantă sursă de economii, de re
ducere a prețului de cost al căr
bunelui. Folosirea mai rațională 
a aerului comprimat și energiei 
electrice sînt alte căi folosite 
pentru realizarea de economii.

Cu toate succesele dobîndite, 
în obținerea de economii mai 
sînt resurse care pot fi folosite. 
Iată doar un singur exemplu: 
Este bine cunoscut faptul că susi- 
ținerea abatajelor necesită în
semnate cantități de material 
lemnos. Marea lui majoritate 
rămîne înmormîntat pentru tot
deauna în prăbușirile ce au Ioc 
la terminarea abatajelor. Acolo 
unde condițiile permit, o parte 
din armături sînt recuperate de 
brigăzile de mineri. Asemenea 
preocupări dovedesc brigăzile de 
mineri, conduse de comuniștii

Și cifrele pot oferi o lect&ră , 
interesantă.,.

(Urmare din pag. l-a)

Cei doi, inginerul și secreta
rul organizației de partid răs
foiau în continuare fișele. Cifre 
îmbucurătoare. E drept, cîte 
una se deosebea de celelalte, 
lată cea pe care era scris cîș- 
tigul lui Zidaru Dumitru, crațe- 
rist. Cîștig total : 889 lei. Un 
cîștig mic în comparație cu cîș- 
tigul mediu pe sector.

— A avut greutăți la locul de 
muncă ?

— Da de unde! Și-a făcut-o 
singur: a lipsit nemotivat de la 
șut. Cine l-a oprit să vină la 
lucru, să cîștige și el în rînd 
cu ceilalți ? In afară de zilele 
nelucrate, pentru care nu î se 
plătește, el a pierdut 150 lei 
primă pentru depășirea de plan, 
a pierdut dreptul la alocația de 
cărbune. Așa-i cînd ești certat 
cu disciplina !

Asemenea fișe sînt însă lună 
de lună tot mai puține. Oame
nii învață să muncească disci
plinat, căci numai așa poți în
vinge în lupta cu cărbunele.

...Răsfoind fișele, șeful secto
rului se oprea direct la rubrica 
cîștigului net. Numai cînd cifrele 
ieșeau din comun era căutat și 
numele minerului sau muncito
rului. Așa că fișa artificierului 
Cărcăleaniu Ioan pe care era 
înscris un cîștig de 2.212 lei 
— cîștig obișnuit — trecu neob
servată. Dacă i-ar fi zărit nu
mele, șeful sectorului și-ar fi a- 
mintit de hărnicia lui. Cărcă- 
leanu e artificier dar nu se 
mărginește numai să puște la 
timp. Poartă grijă ca grupele pe

Printre muncitor i de frunte ai întreprinderii de utilaj și 
transporturi de la Livezeni, frezorul Bică Nicolae II se bucură 
de o apreciere unanimă. Tînărul muncitor execută lucrări rapide 
și de calitate. IN CLIȘEU: Frezorul Bică Nicolae II executînd 
frezarea capului patrat la o piuliță specială necesară reparației 
unui autocamion „Steagul roșu“.

Cristea Aurel, Tucaciuc Mihal 
și altele. Totuși, lemnul nu este 
folosit încă destul de rațional. 
Nu rare sînt cazurile cînd în a- 
bataje minerii se văd nevoițf să 
scurteze o grindă sau un stîlp 
cu 50—100 cm. Aceasta din cau
ză că lemnul nu este de dimen
siuni potrivite. In abataje, ase
menea capete sînt folosite pen
tru ciutaci. Socotit într-o sin
gură zi, S-ar părea că economiile 
realizate sînt neglijabile. Privi
tă însă problema pe întreaga 
mină și pe o perioadă mai înde
lungată se observă că într-ade- 
văr economiile ce s-ar putea 
realiza merită să fie luate în 
seamă cu toată seriozitatea.

Fără îndoială că o parte din 
cauzele risipei de material lem
nos își au rădăcinile tocmai în 
subteran. Altele însă pornesc 
din depozitul de lemne. Din ne
glijența muncitorilor de la de
pozit, cărucioarele nu sînt în
cărcate totdeauna cu lemn de 
aceleași dimensiuni. Așa stînd 
lucrurile, vrînd-nevrînd minerii 

care le are în primire să aibă 
la timp lemn, goale, a ajutat 
brigada lui Mîrza Vasile, care 
era rămasă în urmă să-și rea
lizeze planul.

Intîrnplător, pe masa șefului 
de sector se afla un ziar „Stea
gul roșu“ în care pe prima pa
gină era o informație cu titlul 
„Cărbune peste plan“. In cîteva 
rînduri corespondentul voluntar 
I. Belu care lucrează aici! îni sec
tor, vorbea despre succesele mi
nerilor de la Cimpa II. „Ce a 
fost mina aceasta pînă în anii 
noștri o știe multă lume — spu
nea corespondentul în informa
ția sa. închisă de capitaliști ca 
nerentabilă cu 30 de ani în ur
mă, mina a dat mult de lucru 
la redeschiderea ei. Galerii strim
te... apă multă, presiune mare...“.

Corespondentul n-a spus însă 
nimic și despre minerii Cimpei 
de acum 30 de ani. E tînăr, n-a 
trecut prin multe, și poate n-a 
aflat că atunci cînd s-a închis 
mina, tatăl artificierului Cărcă- 
leanu, bătrînul, a fost aruncat 
pe drumuri, șomer, pradă mize
riei. Foamea l-a minat în lungul 
și-n latul țării în căutare de lu
cru, în căutare de pîine. N-a gă
sit, și atunci a luat drumul mi
nelor din nordul Franței. Pîine 
străină, amară, pe care n-o poți 
înghiți multă vreme...

Feciorul bătrînului. tînărul 
Cărcăleanu Ioan e artificier în 
mina din care tatăl său a fost 
zvîrlit pe drumuri. Muncește cu 
suflet alături de ceilalți minerii 
ai sectorului, căci ei sînt astăzi 
stăpînii minei.
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Opinia publică franceză salută 

cu căldură apropiata vizită 
a Iui N, S< Hrușciov în Franța

PARIS Corespondentul Ager
pres transmite :

Mulțimea și diversitatea arti
colelor pe care ziarele pariziene 
se consacră apropiatei vizite a 
lui N. S. Hrușciov îm Franța in
dică atenția acordată de opinia 
publică acestui eveniment de sea
mă. Andre Fontaine semnează 
în „Le Monde" un ciclu de trei 
articole în care analizează pers

pectivele și semnificația convor
birilor pe care șeful guvernului 
sovietic le va avea cu președin
tele De Gaulle. Subliniind însem
nătatea „acestei prime vizite pe 
care un șef de guvern sovietic 
o face în Franța", Fontaine își 
exprimă în concluzia articolelor 
sale convingerea că cei doi in
terlocutori „vor putea găsi anu
mite puncte de apropiere".

Faptul că această părere este 
împărtășită de marea majoritate 
a poporului francez reiese lim
pede dintr-un interesant sondaj 
efectuat de 
pentru opinia 
le reproduse 
Soir", arată 
tre cei întrebați, aparținînd tu
turor categoriilor sociale și orien
tărilor politice se declară în fa
voare vizitei lui N. S. Hrușciov 
în Franța. Cea mai mare parte 
și-au exprimat părerea că ea va 
ușura destinderea internațională.

Pentru francezi, numele șefu
lui guvernului sovietic este le
gat direct de propunerile de de
zarmare generală și totală. După 
cum arată Edgar Faure, în re
vista „Horizons", „aceste propu
neri formulate de N. S. Hruș
ciov sînt propuneri serioase și 
ele trebuie examinate cu seriozi
tate, întrucît ele sînt prezentate 
de un om și in numele unei țări 
care pot să le aplice imediat, și 
din moment ce partenerii cores
punzători le-ar accepta imediat, 
este sigur că ele sînt de dome
niul realității politice".

Un alt aspect al vizitei 
N. S. Hrușciov, căruia i se acor
dă multă importanță îl constituie 
posibilitățile de 
relațiilor economice 
două țări, 
francez de 
se află pe

In întîmpinarea 
celei de a 40-a aniversări 

a P. C. din Australia
oaspete sovietic în

Institutul francez 
publică. Rezultate- 
de ziarul „France 

că 73 Ia sută din-

lui

dezvoltare a 
dintre cele 

Marsilia, marele port 
pe coasta Mediteranei, 
traseul pe care îl va

----- O

Numeroși oameni 
de știință americani 
condamnă războiul 

bacteriologic
NEW YORK 12 (Agerpres).
După cum anunță săptămîna- 

,lul „National Guardian", actual
mente în rîndurile biologilor de 
la universitățile și centrele de 
cercetări științifice de pe între
gul teritoriu al Statelor Unite 
este difuzat apelul unui' grup de 
oameni de știință care cer să nu 
se lucreze niciodată la crearea 
de arme bacteriologice.

Autorii apelului cheamă gu
vernul Statelor Unite „să folo
sească actualele instituții care 
se ocupă cu pregătirea războiu
lui bacteriologic în vederea efec
tuării de cercetări biologice și 
medicale astfel încît bolile să 
fie nu răspîndite, ci stîrpite". 
In apel se arată că a folosi ca 
arme agenții antraxului, holerei, 
frigurilor galbene, pestei bubo- 
nice și ai altor boli care vor 
mai rămîne dușmani ai omului 
mult timp după ce vor fi dis
părut barierele dintre lagărele 
înarmate ostile — înseamnă a 
trăda cercetările medicale făcu
te timp de 2500 de ani.

Apelul împotriva războiului 
bacteriologic a și fost semnat de 
numeroși oameni de știință prin
tre care L. Bartn, zoolog la U- 
niversitatea Columbia, Teru Ha- 
yasmi, cunoscut prin lucrările 
sale în domenilu mușchilor arti
ficiali, și geneticianul Dunn.

urma înaltul
Franța. Numeroasele declarații 
făcute în ultima vreme de perso
nalități ale vieții publice ale a- 
cestui oraș arată interesul mani
festat în direcția extinderii co
merțului cu U.R.S.S. In ziarul so
cialist mărsiliez „Le Provental" 
se amintește că Camera de comerț 
din Marsilia nu încetează să cea
ră încă din 1921 lărgirea rela
țiilor economice franco-sovietice. 
Senatorul Gaston Defferre, pri
marul orașului, arăta recent că 
Marsilia avea încă de izpult inten
se legături comerciale Marea 
Neagră și în deosebi cu Odesa.

Importanța care se acordă vi
zitei lui N. S. Hrușciov se reflec
tă și în declarațiile făcute de nu
meroși oameni politici, oameni de 
știință, scriitori, care își exprimă 
părerea asupra semnificației 
perspectivelor convorbirilor : 
co-sovietice. Era de dorit 
ceastă vizită să aibă loc, 
niază în ziarul „Combat" depu
tatul Alain Peyrefitte. „Salut cu 
multă speranță călătoria (ui Hruș
ciov în Franța, ca o etapă pe 
drumul păcii" — a declarat scrii
torul Maurice Drown, laureat al 
premiului Goncourt. Profesorul 
universitar Henri Mondor, mem
bru al Academiei franceze și al 
Academiei de medicină, își ex
primă speranța că această v.izită 
va aduce stabilirea unei lungi 
perioade de prietenie și colabo
rare pașnică între Franța și 
U.R.S.S. Uniunea femeilor fran
ceze subliniază într-un apel că 
„femeile Franței salută Vu bucu
rie viaita în această țară a pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S."

Ca un simbol al prieteniei cu 
care poporul francez se pregă
tește să-l întîmpine pe șeful gu
vernului sovietic un afiș pitoresc 
răspîndit pe străzile Parisului în
fățișează pe tradiționala Mariana 
care întruchipează Franța salu- 
tîind cu căldură pe un tînăr în 
costum național rusesc. Această 
imagine a fost reprodusă și pe 
o carte poștală al cărei tiraj de 
100.000 de exemplare s-a epuizat 
în cîteva zile. Cu foarte mult in
teres a fost primit numărul spe
cial al publicației lunare „Etudes 
Sovietiques", consacrat vizitei lui 
N. S. Hrușciov în Franța, și din 
care s-au vîndut într-un timp re
cord 90.000 exemplare. In libră
riile franceze a apărut de ase
menea biografia lui N. S. Hruș
ciov editată într-un tiraj de 
100.000 de exemplare.

După cum subliniază ziarul 
„l’Humanite" vizita lui N. S. 
Hrușciov în această țară „este un 
eveniment deosebit de important. 
Ea are o uriașă însemnătate atît 
pentru Franța cît și pentru în
treaga omenire. Vizita este pre
mergătoare conferinței la nivel 
înalt... este vorba de întărirea pă
cii, de ziua de mîine a întregii 
omeniri".

(Agerpres). —

Și 
fran
ca a- 
subli-

CAMBERRA 12 
TASS anunță :

Oamenii muncii 
se pregătesc să 
în octombrie a. c. 
aniversare de 
Partidului Comunist din Austra
lia. Ziarul „Tribune'1 a publicat 
rezoluția Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Austra
lia în care se subliniază că par
tidul comunist s.-a aflat întot
deauna în avangarda luptei 
pentru drepturile oamenilor mun
cii. Una din principalele sar
cini ale partidului comunist, se 
spune în rezoluție este lupta 
pentru pace, pentru dezarmare 
și pentru interzicerea armei 
nucleare, pentru coexistența paș
nică a țărilor cu sisteme sociale 
diferite.

Timp de 40 de ani partidul 
comunist a luptat neobosit pen
tru unitatea mișcării muncito
rești. Multe din revendicările 
partidului comunist sînt spriji
nite în prezent de o mare parte 
a populației țării.

In cei 40 de ani partidul co
munist a devenit o organizație 
strîns legată de popor și care se 
bucură de mare influență în rîn- 
durile maselor de oameni ai 
muncii

Partidul Comunist din Austra
lia cheamă pe toți oamenii mun
cii australieni să lupte pentru 
pace, pentru majorarea malarii
lor și împotriva asupririi mono
polurilor.

din Australia 
sărbătorească 
cea de-a 40-a 

la înființarea

------ O—-

Un succes al chirurgiei 
cehoslovace

PRAGA 12. Corespondentul 
Agerpres anunță :

Intr-o clinică de chirurgie din 
Brno, prof, 
perimentează 
mii la cîini.

La prima

dr. Jan Narvil ex- 
transplantarea ini-

operație de acest 
fel. cîinele cu două inimi a 
trăit numai 24 de ore. Cel de-al 
doilea cîine cu două inimi tră
iește de două săptămîni.

Este mai bise să ne întrece» In (nrsa ospilalilălii 
M in cursa liamiloi

Christopher, primarul orașului San
12 (Agerpres).

„Sovefskaia Rossia"
acordat unui

declară G.
MOSCOVA
Ziarul 

publică interviul
corespondent al ziarului de dl. 
G. Christopher, primarul orașu
lui San Francisco, înainte de a 
se reîntoarce în patria sa.

Am cules foarte 
presii, a spus dl. 
Am vizitat uzine, fabrici, 
hozuri și sovhozuri. Tot ce am 
văzut confirmă părerea noastră 
că Uniunea Sovietică pășește ra
pid înainte. Primarul orașului 
San Francisco a subliniat că a 
fost deosebit de Impresionat de 
ospitalitatea sovietică. încă din 
America am aflat foarte multe 
despre această ospitalitate, a 
spus el, dar nu bănuiam că voi 
fi înconjurat de o asemenea cor
dialitate din toate părțile, înce- 
pînd cu dl. Hrușciov și alte per
sonalități oficiale și terminînd 
cu oamenii simpli pe care i-am 
întîlnit pe stradă.

Nu sînt un reprezentant ofi
cial al guvernului, a subliniat 
dl. Christopher, dar dacă mi se

multe im- 
Christopher. 

col-
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Francisco
o propunere 

mai bine să
va permite să fac 
aș spune că este 
ne întrecem în cursa ospitalită
ții decît în cursa înarmărilor.

Referindu-se în continuare la 
problema extinderii comerțului 
direct între San Francisco și 
Vladivostok, dl. Christopher a 
arătat că reprezentanții orașu
lui său s-au adresat în repetate 
rînduri Departamentului de Stat 
al S.U.A., dar deocamdată a- 
ceastă problemă își mai așteap
tă rezolvarea. In principiu, a 
subliniat el, noi ne pronunțăm 
pentru extinderea legăturilor co
merciale în special între San 
Francisco și Vladivostok.

Țările noastre, a spus în con
tinuare dl. Christopher, nu au 
motive de vrajbă. Consider că 
relațiile dintre noi trebuie să 
fie foarte bune. Putem face co
merț, putem fi prieteni. Am ve
nit în U.R.S.S. pentru a întinde 
oamenilor sovietici o rnînă prie
tenească din San Francisco, 
pentru a stabili relații de prie
tenie cu ei.

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

Defonma agpapă din Indonezia
d;.D 
a.

DJAKARTA 12 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La Djakarta au luat sfîrșit 
lucrările sesiunii Consiliului Su
prem Consultativ al Indoneziei 
care a discutat propunerile cu 
privire la efectuarea reformei a- 
grare în țară. Sesiunea și-a des
fășurat lucrările sub conducerea 
lui Sukarno, președintele Consi
liului Suprem Consultativ și a 
vicepreședintelui Consiliului Su
prem Consultativ al Indoneziei, 
Ruslan Abdulgani.

După cum a declarat 
gani, reforma agrară în 
zia este îndreptată spre 
rea tuturor drepturilor 
lor asupra pămîntului,
a concesiilor și a exploatării feu
dale de la sate, spre întărirea 
și extinderea drepturilor tuturor 
cetățenilor din Indonezia și în 
deosebi ale țăranilor asupra pă
mîntului.

Înfăptuirea reformei agrare, a

declarat Abdulgani, este una 
cele mai importante sarcini 
revoluției din Indonezia.

Abdulgani a comunicat că 
fost elaborate principiile de
ză ale reformei și că efectuarea 
ei va asigura industrializarea 
continuă și strămutarea locuito
rilor din insula Jawa și alte in
sule.

au 
ba-

PRO0RAM DE RADIO
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Opinia publică daneză cere interzicerea 
armelor

COPENHAGA 12 (Agerpres)
TASS anunță :

Ziarul „Land og Folk" relatea
ză că Comitetul danez al federa
ției europene împotriva înarmării 
atomice a întreprins o campanie 
de strîngere de semnături pe un 
apel adresat guvernului și Fol- 
ketinguiui cerîndu-le să aprobe 
proiectul unei convenții elaborate 
de federație cu privire la împie
dicarea folosirii armei nucleare

nucleare
și declararea acestei arme în afa
ra legii.

Revista „Frit Danemarc" scrie 
că acestui apel i s-au alăturat 
sindicatul muncitoarelor din Co
penhaga, sindicatul șoferilor de 
autobuse din Copenhaga, secția 
din Copenhaga a sindicatului 
muncitorilor tipografi și altele.

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

■&• BERLIN. Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Ger
mania a adresat oamenilor mun
cii din Germania occidentală che
marea de a sărbători în acest an 
ziua de 1 Mai sub semnul uni
tății de acțiune, de a transforma 
această sărbătoare într-o puterni
că demonstrație pentru pace, de
mocrație șt progres social.

■-muleze sentința ilegală pronun
țată împotriva curajosului fiu al 
poporului grec și să-l pună ime
diat în libertate.

•&■ TOKIO. Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Ja
ponia a adresat guvernului grec 
și tribunalului suprem al Greciei 
o telegramă de protest în legătu
ră cu procesul împotriva eroului 
poporului grec Manolis Glezos 
In numele comuniștilor din Japo
nia, Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Japonia 
cere autorităților grecești să

* NEW YORK. Statele din 
cestul mijlociu al S.IJ.A. și de 
pc litoralul Atlanticului sînt bin- 
tuile de un nou viscol, de o 
uriașă intensitate. în unele re
giuni stratul de zăpadă este de 
peste un metru. Agenția Associa
ted Press relatează că zeci de 
orașe au fost izolate. Multe școli, 
magazine și uzine au fost închi
se. Pînă acum, au pierit din cau
za noului viscol 38 de persoane, 
în legătură cu acest viscol, cel 
mai puternic din istoria statului 
Kentucky, guvernatorul a decla
rat stare excepțională.

O nouă măsură sălbatică 
a rasiștilor sud-africani

CAPETOWN 12 (Agerpres).
Negrii nu au dreptul să tră

iască printre albi. In conformi
tate cu această lege rasistă au
toritățile din Uniunea sud-afri- 
cană au dat la 10 martie o or
donanță care prevede strămu
tarea întregii populații indige
ne din orașul Rastemberg (Trans- 
vall) în afara orașului.

Anunțînd această nouă mani
festare rasistă a guvernului U- 
niunii sud-africane, coresponden
tul agenției Associated Press 
subliniază că din ordinul autori
tăților peste 1000 de indigeni 
vor trebui să părăsească orașul 
în care mulți dintre ei trăiesc 
și muncesc din anul 1887.

Ca răspuns la protestele popu
lației indigene împotriva aces
tei samavolnicii adjunctul pri
marului din acest oraș a decla
rat cu cinism: legea e lege. In
digenii nu pot rămîne în oraș 
deoarece sînt înconjurați de albi.

14 martie
PROGRAMUL I. 8,00 Cîntece 

și jocuri populare romînești, 
9,10 Muzică corală romînească, 
10,20 Muzică din opera „Tra- 
viata" de Verdi, 11,30 Almanah 
științific (reluare), 12,00 Din 
cele mai cunoscute melodii popu
lare romînești, 13,05 „înalță- 
liberă țară“, emisiune de cîțv 
ce, 15,10 Muzică de esțrs»ia, ’
17.30 Cîntă Corul Radioteilevi- 
ziunii, 18,00 Noi înregistrări de 
muzică populară primite din 
partea Radioteleviziunii sovieti
ce, 19,30 Teatru la microfon: 
„Regele Lear“, tragedie de 
William Shakespeare, 22,30 Con
cert de muzică ușoară. PRO-

1 GRAMUL II. 14,30 Muzică n- 
' șoară, 15.00 „Lucrări muzicale 
i inspirate din viața minerilor". 
' 15.30 Din muzica popoarelor,

16.30 Vorbește Moscova! 17.25 
Sfatul medicului, 17,50 In pas 
cu știința, 18,05 Cîntece mari
nărești, 19,00 Din comoara fol
clorului, 19,30 Cîntece lirice de 
compozitori sovietici, 19.45 Tri
buna Radio : „Colaborarea fran- 
co-sovietică — factor de pace în 
Europa și în lume" de Cristian 
Popișteanu, 20,30 Program mu
zical dedicat fruntașilor în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 21,15 Muzică ușoară romî
nească, 21,45 Instantanee un
gare — de Pop Simian

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul I : 5,00 ; 6,00 ; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23,52: Pro

gramul II. 14,00: 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
14 martie

PETROȘANI 
BRIE : 
SAHIA: 105 la sută alibi; PE- 
TRILA ; Viața e în mîinile tale; 
LONEA: Capcana lupilor; AN1- 
NOASA; Mama vitregă; VUL
CAN : Prin fier și foc; LUPENI : 
Căsnicia Lorentz; URICANI; 
Dragostea nu se cumpără

7 NOIEM-
Evgheni Oneghin; AL.


