
Proletari’ din toate țările, uniți-vă! *

n a

întrecerea minerilor din Petrila

extrase încă 1579 
în plus față de 
dată, acest spor 
fost obținut pe 

productivității 
9 la sută față

Noi cantități de cărbune 
peste plan

întrecerea minerilor de la mi
na Petrila pentru îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor luate 
la începutul acestui an dă roade 
bogate. După ce în lunile ianua
rie si februarie minerii pelrileni 
au dat 10.700 tone de cărbune 
peste prevederile planului, rea
lizările lor au continuat să creas
că. Astfel, în primele 17 zile ale 
lunii curente, din abatajele mi
nei au fost 
tone de cărbune 
plan. Și de astă 
de producție a 
seama creșterii 
muncii cu circa 
de cea planificată.

O contribuție de mare preț la 
dobîndirea realizărilor de mai 
sus au adus-o colectivele sectoa
relor 11 și III- Acestea, avînd 
asigurate linii de front și folo
sind unele metode de muncă de 
mare productivitate, au livrat 
peste planul primelor 17 zile ale 
lunii martie, 715 tone și, respec
tiv, 691 tone cărbune energetic 
peste prevederile planului. In a- 
celași timp minerii din cele două 
sectoare și-au depășit randamen
tul planificat cu mai bine de 300 
kilograme cărbune pe fiecare 
post prestat.

Brigăzi fruntașe
Pe panoul de întrecere al mi

nei Petrila sînt trecute numele 
multor brigăzi miniere care ob
țin succese de seamă. Brigada 
condusă de Baciu Grigore, de e- 
xemplu, se remarcă prin randa
mentele ridicate pe care le rea
lizează. Aplicînd cu succes ini
țiativa minerilor de la Aninoasa 
această brigadă a obținut în pri
ma jumătate a lunii curente, un 
randament mediu de peste 7 
tone cărbune pe post. De remar
cat că de la începutul lunii mem
brii brigăzii lui Baciu Grigore 
au extras aproximativ 300 tone 
cărbune în plus

Brigada minerului Kando Nico- 
lae obține succese din ce în ce 
mai frumoase. Numai în ulti
mele 7 zile minerii din brigadă 
au trimis la suprafață 128 tone 
de cărbune peste plan, lucrînd 
cu un randament de 6 tone căr
bune pe fiecare post prestat

Printre brigăzile de la pre
gătiri care se află în fruntea în-
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in legătură 
cu recensămîntul 

autovehiculelor
Direcția Generală a Miliției* * 

aduce ia cunoștință că, înt 
conformitate cu prevederile J 
hotărîrii Consiliului de Mi- J 
niștri nr. 107 din 1960, de la*  
data de 1 aprilie a. c., pe în- * 
treg teritoriul R. P. Romîne î 
începe recensămîntul auto- J 
motovehiculelor din economia ♦ 
națională. *

brigada tovarășului Cîrciumaru cu 
cîteva procente.

In acest fel sînt oglindite și 
realizările celorlalte brigăzi din
sectorul I cum sînt cele conduse 
de Urițcan Vasile care se întrece 
cu ortacii lui Eisler Iosif, ale lui 
Teodoresc.u Stancu cu Mischie 
Gheorghe, Demeter Alexandru 
Neamțu Vasile etc.

înainte sap după intrarea 
schimb, în fața graficului 
meroș'. mineri,. ajutori mineri , 
vagonetari comentează realizările 
sau lipsurile de la unele locuri 
de muncă, se sfătuiesc reciproc, 
ori își explică anumite procedee 
de muncă folosite în abataj. O 
remarcă : toți acești muncitori a- 
parțin de sectoarele I și II.

Se naște întrebarea. De ce nu 
și de la sectorul III ?

Pentru că pe grafic, cifrele rea-
A. N. 

Pînă la data începerii ope- j 
rațiunii de recenzare toți de- * 
ținătorii sînt obligați sa-și re
vizuiască starea tehnică 
auto-motovehiculelor pentru ca ț 
acestea să fie prezentate la | 
recenzare în stare corespun- ț 
zătoare. •

•
Locul și data unde urmează • 

să fie prezentate auto-moto- J 
vehiculele pentru recenzare ♦ 
vor fi anunțate de către Di-*  
recția Miliției Capitalei pen- J 
tru orașul și regiunea Bucu-J 
rești și de direcțiile milițiilor * 
regionale pentru fiecare re- | 
giune. ♦

• 

trecerii este și cea condusă 
l'ănase Gheorghe. 
hărnicie această 
depășit cu aproape 
planul la săparea 
în raza sectorului I.

de 
cuMuncind 

brigadă și-a 
40 la sută 

unei galerii

atatajelc/Vlinerit de la 
figuri

O bună parte dintre brigăzile 
existente în sectorul II lucrează 
în abataje figuri. Datorită rea
lizărilor remarcabile pe care le 
obțin zi de zi, ele se situează 
în primele rînduri ale întrece
rii pe mină. Bunăoară, minerii 
din brigada condusă de comu
nistul Firoiu loan, lucrînd în- 
tr-un abataj figuri de pe stra
tul 14 au dat în prima jumătate 
a lunii curente 265 tone cărbune 
peste sarcinile de plan. Totodată 
ei au realizat un randament cu 
o tonă de cărbune pe post mai 
mult decît randamentul planifi
cat. O activitate rodnică desfă
șoară de asemenea brigada de 
figuranți condusă de Michiev 
Gheorghe care în perioada 1—15 
martie a extras mai mult de 200 
tone de cărbune peste plan.

Rezultate frumoase au obținut 
în acest timp și brigăzile de la 
abatajele figuri conduse de Cris
tea Nicolae. Sidorov Vasile și 
Păsărică Nicolae.

De felul cum este prelucrată bobina depinde în bună măsură 
calitatea ei. Despre acest lucru brigadierele secției bobinaj a Fi
laturii Lupeni vorbesc zilnic tine relor muncitoare. Nu lipsesc nici 
demonstrațiile practice menite să ridice nivelul de calificare al 
muncitoarelor.

Clișeu! ne-o reprezintă pe brigadiera Stuller Alexandrina 
(din stingă) explicîndu-i bobinatoarei Biriș Crăciunița „tainele" 
unei perfecte prelucrări a bobinei.

Graficul întrecerii — oglindă zilnică 
a realizărilor obținute

La mina Uricani, popularizarea 
rezultatelor obținute de brigăzile 
aflate în întrecere, se făcea de
cadal. Acest lucru împiedica mun
citorii care lucrează în cărbune 
și la pregătiri să urmărească zil
nic în ce măsură își realizează 
obiectivele fixate în întrecere.

îndrumați de comitetul de par
tid, membrii comitetului sindical 
de întreprindere au hotărît să îm
bunătățească popularizarea suc
ceselor. In locul vechiului grafic 
care s-a dovedit necorespunzător 
a fost introdus un nou grafic, 
practic și ușor de urmărit. Fie
care sector își are despărțitura 
sa. De asemenea, în fiecare sec
tor s-a format cite un colectiv 
care urmărește și înscrie zilnic 
rezultatele'obținute. In afara ci
frelor care oglindesc depășirea 
sau rămînerea în urmă față de 
plan, minerii pot urmări și rea
lizările brigăzii cu care sînt în 
întrecere, cu cît au redus procen-

In curind, clubul cultural 
al sindicatelor
din Petroșani

Pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității cultural- 
educative din orașul Petroșani, 
din inițiativa Comitetului orășe
nesc de partid s-a hotărît în
ființarea unui singur club cultu
ral cu participarea a 30 de sin
dicate din localitate. Clu
bul va avea un sediu co
respunzător cu nenumărate 
săli spațioase, bibliotecă, fan
fară, orchestră, formație de 
teatru, ansamblu artistic și in
structori competenți. Elementele 
talentate — dansatori și cîntă- 
reți — risipite pînă acum în di
ferite formații artistice, aetivînd 
în cadrul unui ansamblu puter
nic, vor avea posibilitatea ridi
cării măestriei lor și vor putea 
forma un ansamblu de calitate.

Activitatea noului club cultu
ral al sindicatelor din Petroșani 
va începe la 1 aprilie 1960 în clă
direa din strada Mihai Viteazu 
nr. 7—9.

Pînă în prezent a fost for
mat consiliul de conducere al 
clubului și comisiile specializate 
pe ramuri de activitate. Aceste 
comisii și-au început deja mun
ca de întocmire a unor bogate 
planuri de activitate conform 
noilor sarcini care stau în fața 
clubului 

tul de cenușă, ce economie de 
material au făcut, randamentul 
obținut în ziua respectivă și greu
tatea medie a vagonetelor încăr
cate. Să dăm un exemplu înscris 
pe grafic în ziua de 12 martie

a.c. Brigada condusă de minerul 
Vascul •Dumitru de la sectorul I 
care se întrece cu brigada con
dusă de tov. Cîrciumaru Victor, 
la depășit pe acesta din . urmă 
la următoarele obiective (cifrele 
realizărilor sînt cumulate de la 
începutul: lunii): la depășirea pla
nului cu 271 tone, Ia economii de 
materiale și exploziv cu 100 lei. 
La încărcarea vagonetelor cu 30 
kg. pe fiecare vagonet. Mai rău 
stă însă brigada la calitatea căr
bunelui, Aci ea a fost depășită de

( Una din brigăzile miniere de la Uricani care obține ran-
( damente sporite este ceai condusă de Cîrciumaru
) prima decadă a acestei lunii, brigada

Victor. In 
Cîrciumarui minerului

< Victor a atins uni randament de 6,11 tone pe post.
i IN CLIȘEU: Cîțivai dintre ortacii lui Cîrciumaru, mine-
< rul șef de schimb Oprea Dumitru (din dreapta) împreună cu 
S Gras Marin, Dragomir Dumitru și Duman Gheorghe.

Scrisoare deschisă

Spre pre par a (ic. cârbnnc mit 
dar $1 dc bnaâ calitate!

Dragi tovarăși mineri,
Ne adresăm vouă prin inter

mediul ziarului. Atît noi, mun
citorii preparației cît și voi, mi
nerii avem în acest ‘an sarcini 
mari. Cu toții trebuie să asigu
răm creșterea continuă a produc
ției. o calitate mai bună a pro
duselor noastre, să realizăm cît 
mai multe economii.

în munca pentru realizarea a- 
cestor sarcini noi însă ne lovim 
de unele greutăți printre care și 
de calitatea necorespunzătoare a 
cărbunelui pe care ni-l trimiteți. 
Despre asta vrem să vă scriem 
cîteva rînduri, în speranța că în- 
țelegindu-ne, așa cum noi munci
torii. ne înțelegem și ne ajutăm 
unii pe alții, să rezolvăm o pro
blemă care nouă ne dă atîta bă
taie de cap și vouă vă face atî- 
tea pagube. Ar fi bine dacă în- 
tr-una din zile a-ți veni la noi în 
secții să vedeți greutățile noas
tre. Să începem de la prima noas
tră secție, separația. Aici, mai 
bine ca în orice laborator, se ve
de ce fel de cărbune' ne trimiteți. 
Privind cărbunele trimis adesea 
ne. întrebăm de ce minerii de ta 
Lonea ne dau atît noroi, de ce 
minerii de la Petrila trimit atîta 
piatră, ba uneori chiar și bucăți 

prefabricate din beton, măcar 
nici un strat din Valea Jiului 
conține așa ceva și de ce toa- 
exploatările ne trimit cărbu- 
așa de mărunt.

Apoi, tovarăși mineri, trebuie 
să știți că noroiul și lutul pe 
care ni-l trimiteți fac o pastă 
care se lipește pe pereții silozu
rilor noastre, îmbîcsindu-i. în el 
se depune apoi cărbune mărunt 
presat pe pereți și astfel In cî
teva ore silozurile noastre de la 
o capacitate de 250 tone ajung 
să nu mai poată primi decîl cel 
mult 100 tone, restul ocuplndu-l 
cărbunele lipit care nu mai iese 
în nici un chip de acolo. Ce ur
mări are asta ? Știfi foarte bine : 
micșorarea capacității noastre de

cu

în 
nu

(Continuare în pag. 3-a)
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tre- 
pia- 
ma- 

cu 
căr-

Insllozare, opriri frecvente I9t re
cepția minelor, pentru noi chel
tuieli în plus, iar pentru voi lipsă 
de goale la abataje!

în ceea ce privește piarta mul
tă (ne adresăm mai mult tovară
șilor de la Petrila) trebuie să știți 
că indiferent că voi dați sau nu 
dați piatră multa, noi nu putem 
lăsa să meargă în vagon piatră.' 
ci trebuie să o scoatem. Cu cît 
piatra e mai multă cu atît tre
buie să alegem mai mult, să o- '■ 
prim banda mai des și deci să 
vă oprim astfel și pe voi din 
muncă.

în ceea ce privește materialul 
ce ajunge în spălătorie noi știm 
imediat clnd voi dați producție'" 
mai proastă. Cum vine cărbunele 
ceva mai murdar, jgheaburile 
noastre de spălare se încarcă 
(materialul greu nefiind trans
portat de apă). Trebuie să lucrăm 
cu mai multă apă, să forțăm 
pompele, să consumăm mai multă 
energie și să uzăm mai mult ins
talația. Ca să putem respecta 
calitatea cărbunelui spălat 
buie să evacuăm mai multă 
tră și să plimbăm mai mult 
terialul prin instalații, căci 
cit este măi multă piatră în 
bunele brut) cu atît e mai puțin căr. 
bune curat. Asta influențează ne
gativ recuperarea, mărește consu
murile noastre . specifice, ne dis
truge benzile și elevatoarele, deci 
pierderi bănești.

Iată cîteva din principatele 
greutăți care ni le provoacă ca
litatea inferioară a cărbunelui 
brut pe care îl trimiteți

încheiem cu convingerea că ne 
veți înțelege și ajuta.

Robie Iosif; Delean 
Găină Petru; tehn. 
Ștefan; tehn. Filimon

------- _=*= —

Și-au sporit 
angajamentele

Colectivul de muncitori și teh
nicieni al șantierului de prefa
bricate Petroșani, muncește cu 
multă hotărîre pentru a satis
face cerințele întreprinderilor și 
ale exploatărilor miniere din ra
ion cu prefabricate. Datorită li
nei bune organizări a muncii, 
majoritatea brigăzilor de pro
ducție depășesc planul cu 2—4.5 
la sută.

Brigăzile conduse de tovară
șii Cristea Teodor, Tudor 
și Bănică- Florea care în 
trecută au obținut cele mai 
depășiri de pe șantier, în 
aceasta și-au sporit angajamen
tele. Ei s-au angajat ca în cin
stea zilei 
maximum 
valoarea 
la sută și să depășească planul 
cu 4 la sută. Exemplul lor a 
fost urmat și de celelalte bri
găzi.

Victor; 
Moroz 

Iosif II

loan 
luna 
mari 
luna

de 1 Mai să reducă la 
rebuturile, să 

economiilor cu
ridice
5—10
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A SOSIT REVISTA PREFERATĂ

și prezent
E colosală diferența 

minerilor din trecut
Petriia care contribuie cu devo
tament la propășirea vieții ar- 
tistico-culturale din localitate.

Ar fi multe de spus despre 
deosebirea colosală dintre felul 
cum 
cum 
nivel 
ceea 
ocupă ei în societate, prestigiul 
și dragostea de care se bucură, 
stima cu care sînt înconjurați de 
întreaga țară, perspectivele 
viitor ce se deschid înaintea 
și a noilor generații.

Dar despre aceste lucruri 
scrie mai pe larg și mai pe 
delete după ce multele și lumi
noasele impresii culese pe Valea 
Jiului se vor mai așeza în min
tea și sufletul meu.

Voi scrie despre Lakatpș Ana 
și Doțiu Avram, Crișan Iosif și 
familia lui Csibi Emeric, oameni 
care au cunoscut întunecatele 
vremi ale exploatării capitaliste. 
Voi scrie cîte ceva despre tineri 
ca Vlăduțescu Gheorghe din Pe- 
trila, Hanciu Petru din Uricani 
și Roman Gheorghe din Petro
șani, toți muncitori tineri, elevi 
sau studenți, plini de rîvnă și 
frumoasă ambiție, cărora toate 
porțile spre știință și o viață fe
ricită le sînt deschise.

ÎNTREBARE: Cititorii 
lui „Steagul roșu" ar fi 
roși dacă în încheiere 
vorbi în cîteva cuvinte 
planurile dumneavoastră de crea
ție.

RĂSPUNS : Nu vreau să fac 
prea multe pronosticuri. E cert 
că impresiile culese în Valea 
Jiului — după cum am spus și 
mai înainte — se vor materia
liza într-un fel sau altul în lu
crări literare. Aș dori să public 
o parte măcar din acestea în 
cinstea celui de-al 111-lea Con
gres al P.M.R. Pînă la sfîrșitul 
anului mă voi strădui să-mi ter
min volumul de traduceri din 
lirica de dragoste universală. 
Sper că va fi un lucru apreciat 
de publicul mare. Volumul va 
cuprinde multe versuri din tot 
ce s-a scris mai frumos în poe
zia de dragoste din perioada E- 
giptului antic pînă în zilele 
noastre.

Munca la acest volum mi-a 
adus multe satisfacții. Adevărate 
revelații le-am aflat în poezia 
populară anonimă — în cea a- 
fricană, din insulele Pacificului, 
în cea veche a Americii Latine 
(a incașilor), a străvechiului E- 
gipt (de acum 3000 ani) etc.

* *

unii șefi de sectoare neglijenți, 
nici pe unii președinți de secții 
sindicale care dau exemple de in
disciplină. Nici chiar acei care 
prin indolența dovedită fac ca 
munca culturală să 
n-au fost uitați.

O scenetă pentru 
Constantin, președinte de secție 
sindicală în sectorul II, alta pen
tru directorul clubului, alta colec
tivului cantinei, fiecare- redată 
sub o formă nouă, atrăgătoare, 
savuroasă, a făcut ca noul pro
gram al brigăizi artistice de a-
gitație să fie primit cu cascade 
de rîsete și îndelungi aplauze.

Un nou program, un nou pas 
înspre o muncă conștiincioasă, un 
nou prilej de verificare a mun
cii și atitudinii față de aceasta, 
un nou pas înspre mai bine, iată 
ce aduce brigada aninosenilor.

LICIU LUCIA

ÎNCĂ UN PAS ÎNSPRE MAI BINE

— interviu cu poeta Maria Bănuț
ÎNTREBARE: Cu ce prilej 

ați vizitat Valea Jiului?
RĂSPUNS : Vizita mea ține 

de un plan general de cercetare 
a diferitelor centre muncitorești, 
(Șantiere, uzine, în scopul cu
noașterii mai în adînc a oamenilor 
muncii, a realităților construc
ției socialiste. Intîlnirea cu Va
lea Jiului e o întîlnire cu melea
guri cunoscute și dragi. Am trăit 
doi ani pe aceste locuri — în 
1940 și 1941. E colosală dife
rența dintre viața minerilor din 
trecut și cea din prezent. încă de 
pe acum se poate vorbi despre 
transformarea fostei Văi a Plîn- 
gerii într-o Vale a Bucuriei. A- 
mintirile trecutului. alăturate 
realităților minunate ale prezen
tului îmi trezesc ecouri adînci 
în suflet, care nu cred că vor 
rămîne fără rezultat. Se vor ma
terializa în reportaje literare și 
desigur... poezie.

ÎNTREBARE: Ce v-a impre
sionat mai mult din cefe văzute ?

RĂSPUNS : Mai întîi aspectul 
orașelor de pe Valea Jiului. Li
nele sînt de nerecunoscut pentru 
cel ce n-a mai fost în ultimii 
ani pe aceste meleaguri. Petro
șanii, de pildă! Pe acolo unde 
în 1941 era numai iarbă și mlaș
tină și orăcăit de broaște, azi se 
înalță construcții moderne, im
punătoare, cartiere întregi de 
blocuri cît vezi cu ochii, spre Li- 
vezeni.

Imaginația mă poartă spre 
timpurile nu prea îndepărtate 
cînd Petroșanii, I.upenii, Vulca
nul, Paroșenii, Uricanii, vor 
constitui un singur mare oraș, 
luminat cu neon, înviorat de largi 
spații verzi, un singur mare o- 
raș al industriei și al culturii 
socialiste.

Un alt aspect, de data aceasta 
nu vizual, ci de ordin spiritual, 
care m-a mișcat, este marea 
sete de învățătură, de cultură, 
a tineretului muncitor de pe Va
lea Jiului, larga extindere pe 
care au luat-o toate formele de 
învățămînt, mediu și superior, 
școala populară de artă, cercu
rile artistice și literare de ama
tori.

Cred că în ceea ce privește ac
tivitatea cluburilor, găsirea unor 
forme noi, atractive de acțiuni 
culturale, mai apropiate de gus- 
turie tinerilor ar fi binevenite 
(simpozioane, concursuri ghici
tori, „Cine știe cîștigă" etc.).

Demnă de relevat mi se pare 
munca unor tineri activiști cul
turali ca tov. Liciu Lucia din A- 
ninoasa sau Aurelia Budea din

pe o

Dumneavoastră cine sînteți ?
„Sîntem brigada
Din mina noastră,
Cu voie bună 

! Azi am venit 
; Să spunem tare

La fiecare,
La mic și mare
Cum am muncit"
Cu aceste versuri puse pe o 

melodie vioaie și-a început oul 
program brigada artistică de a- 
gitație a exploatării miniere Ani
noasa. Spectatorii au primit cu 
vii aplauze pe interpreții brigă
zii și totodată și pe creatorii tex
telor ei —- George Negraru, Cons
tantin Ștefănescu și Constantin 
Popa — care au adus în scenă 
și de astă dată un program plin 
de savoare, reușind să stîrneas- 
că un rîs sănătos, în care critica 
să nu jignească, dar să ajute. 
Programul a fost scurt și concret.

„La concret, la concret
Acest scop îl urmărește fie

care ;
I.a concret, la concret. ~
Cu aspecte de la noi din ex

ploatare" 

trăiau minerii în trecut și 
trăiesc azi, nu numai ca 
material de trai, ci și în 

ce privește rolul pe care îl

de 
lor

voi 
in-

ztaru- 
bucu- 
le-ați 

despre

Da, aspecte de la exploatarea 
Aninoasa, din mină și ateliere, 
din birouri și secții, de la dispen
sar și cantină. N-au lipsit nici 
aspecte din munca culturală.

„Reportaj în mină“, un punct 
din program realizat cu ajutorul 
magnetofonului. Subiectul e iarăși 
„papagaia", care de multe ori dă 
de lucru minerului pentru faptul 
că în atelierele minei nu este re
parată întotdeauna în bune con- 
dițiuni. Și după ce cu ajutorul 
magnetofonului „papagaia" își 
dovedește neputința în abataj, 
reportajul se încheie prim cuvîntul 
unui miner care își exprimă ne
mulțumirea față de felul în care 
uneori aceste unelte sînt reparate. 
E unul dintre numeroșii maramu
reșeni ce-și păstrează încă dia
lectul regiunii în care a crescut:

„Puște-o fenea de mășină, 
Că de cînd o am răoălit. 
Mai deloc hude nu mină 
Și minteni mi s-o oprit...

Că iăcătușu’ it ia măsură, 
Cînd o duci ia răpălat

Program de lecții 
și conferințe

Luni, orele 19—20, sala Școala 
medie (secția maghiară), limba 
engleză; orele 20—21, limba ru- 
nă; sala A.S.I.T., orele 20—21, 
limba engleză.

Marți, orele 19—20, Școala 
populară de artă, istoria muzi
cii, lecția : „Viața și opera lui 
Schubert" urmată de audiție mu
zicală.

Miercuri, orele 20—21, sala 
A.S.T.T. : istoria artelor plastice 
lecția „Renașterea în Italia".

Joi, orele 19—20, Școala me
die (secția maghiară), limba 
rusă și limba engleză; orele 
20—21, limba rusă, orele 20—
21,30 sala A.S.I.T., limba en
gleză.

Vineri, orele 19—20, Școala 
medie (secția maghiară), limba 
franceză și istoria teatrului, 
lecția . „Renașterea engleză" 
(Shakespeare).

Duminică, orele 9—10, sala 
Institutului de mine, fizica, lec
ția „Termodinamica"; orele 10— 
11, chimie: „Amoniacul, îngră
șăminte chimice"; orele 11 — 13, 
matematici, lecția „Înmulțiri al
gebrice".

Universități populare
Vineri, U.R.U.M.P. colțul roșu, 

orele 14,30—-15,30, matematică; 
orele 15,30—16,30 tehnologia 

'materialelor; orele 16,30—17,30: 
economie politică; Vulcan, orele 
9—10, clubul minier, matema
tică; orele 10—11, economie in
dustrială.

Duminică, Lupeni, clubul mi
nier, 
rele

orele 10—11, medicină; o-
11 —12, geologie.

In 
de

E X D O
această săptămînă, cercul 

arte plastice din Lupeni a 
deschis o interesantă expoziție 
închinată realizărilor regimului 
de democrație populară. Expo
ziția cuprinde fotomontaje, afi
șe, desene colorate și grafice, 
care oglindesc creșterea nivelu
lui de viață al oamenilor mun
cii în ultimii 15 ani.

Totodată, aici sînt expuse por
trete ale celor mai de seamă 
fruntași în producție și inova
tori din cadrul exploatării mi
niere Lupeni, luptători pe fron
tul construcției socialiste.

Ți-o scaldă în petruloi
Și cu asta... s-o găiat..."
Noul program nu i-a uitat .....

pe obării, care se poartă cu mun
citorii ca „tații vitregi", nici pe

nici

șchioapete.

Ciupercă

Pionierele David Ana și Munteanu Zorița, de la Școala de 7 
ani nr. 2, răsfoind un număr nou al revistei lor — Cravata roșie»

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

g^iil musicescu
Azi se împlinesc 123 de ani 

de la nașterea compozitorului 
romîn G. Musicescu.

Gavriil Musicescu a fost pri
mul compozitor romîn care și-a 
făcut studiile muzicale în Rusia. 
Ideile înaintate care frămîntau 
pe atunci școala muzicală rusă 
au pătruns astfel, prin interme
diul său, și în țara noastră, du
pă 1875.

Personalitate artistică multila
terală (compozitor, dirijor, fol
clorist, pedagog, muzicolog), Ga
vriil Musicescu și-a desfășurat 
activitatea la Iași, unde a con
dus corul Metropolitan și a de
ținut catedra de armonie la 
Conservator. Dispunînd de o pre
gătire profesională excepțională, 
el a inițiat o serie de reforme 
hotărîtoare pentru dezvoltarea 
muzicii romînești. La loc de 
cinste se situează : culegerea 
folclorului și armonizarea cînte- 
cului popular după principiile 
armoniei modale, redactarea pro
gramei analitice pentru introdu
cerea muzicii în învățămîntul

de 
des-

Z J Ț I I
O altă expoziție, legată 

activitatea sindicală, s-a
chis în sălile clubului minier din
Aninoasa. Ea este împărțită pe 
probleme, cuprinzînd diferite 
imagini din realizările pe tărîm 
economic, social și cultural din 
ultimii ani.

Astfel, se arată, sub formă 
comparativă, cu ajutorul cifrelor, 
etapele îmbunătățirii sistemului 
de salarizare începînd cu anul 
1952. Grafice speciale sînt în

chinate creșterii producției de 
cărbune în ultimii ani. desfășu
rării întrecerii socialiste la mi
na Aninoasa. dezvoltării mișcă
rii de inovații, muncii cultural- 
artistice, asistenței sociale etc.

E. OLTEANU 
corespondent 
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Perdele de umbre, ușoare, ca flamuri, 
Atîmă molatic de streșini și ramuri, — 
E ceas de tăcere și noapte tîrzie...
Castanii în stradă, bătr/ni, dormitează... 
La tine-i lumină... tu ești încă trează; 
Nimica nu poate la somn să te-mble! 
Ești medic... și tînără ești, și frumoasă! 
Ai păr de mătasă... și ochi de cicoare... 
Și-c lume de gînduri sub fruntea-ți aleasă 
Citești, răsfoiești... cu 
Viața, cu tainele ei, 
Durerile celor bolnavi te apasă — 
...Pe frontul vieții te-ai prins luptătoare 1 
Ești medic și tînără ești, curajoasă!

★
pe culmile crețe 
pornit să se-arate, 

la geamul tău bate —

voință-nenfrîretă; 
te frămîntă,

Se-mpurpură norii
Și soarele rumen,
Cu-o raza de aur 
Să ieși la fereastră, să-ți deie binețe!

M. ROM?*'  
cenaclul literar „Minerul" 

L Petroșani

elementar (1874), transcrierea 
psaltichiei pe notația apuseană 
(cu portativ), introducerea voci
lor feminine în formațiile mixte, 
tipărirea unor valoroase colecții 
de coruri, redactarea unui ma
nual de muzică vocală, ridica
rea unor talentați compozitori 
(Ion Vidu, Timotei Popovici).

In 1888 Gavriil Musicescu își 
definea astfel crezul său artis
tic: „A fi amicul celor ce prin 
muncă onestă își petrec zilele-n 
lumea asta mare, ca să lase 
terității obolul activității 
intelectuale și morale, este 
Iul spre care am îndreptat 
mei".

Gavriil Musicescu rămîne 
dintre cei mai mari clasici ' ai 
muzicii noastre corale, căruia po
porul nostru îi păstrează o amin
tire caldă.

pos- 
lor 

idea- 
pașii

unul

★ “ —

SiniBOZ'on Beethowen
Zilele trecute, în localul Șco

lii medii mixte din Lupeni a a- 
vut loc un simpozion muzical cu 
tema : „Din creația marelui Be 
ethowen". La simpozion a parti
cipat un număr însemnat de elevi 
și eleve. Elevii prezenți, dornici 
să-și îmbogățească cunoștințele 
de cultură generală, au manifes
tat un mare interes pentru a cu
noaște viața și creația marelui 
compozitor german Ludwig von 
Beethowen. După prezentarea pe 
scurt a vieții compozitorului, fă
cută de tînărul mecanic de mină 
și elev al școlii medii serale, Ca- 
șotă Aristide, s-a organizat o au
diție pe discuri a nemuritoarelor 
opere ale marelui compozitor ger
man.

CH1RA EZECHIL
corespondent
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Educarea candidaților de partid 
preocupare a biroului 
organizației de bază

biroul organizației de bază 
de la atelierul electro-mecanic 
al minei Aninoasa se preocupă 
îndeaproape de întărirea orga
nizației de bază, primind în rîn
durile candidaților pe cei mai 
buni muncitori care au dovedit 
rin fapte că merită această 

cinste. In ultima vreme organi
zația de bază a obținut în aceas
tă direcție rezultate frumoase. In 
mr«ul acestui an. de oildă, au 
fost primiți în rîndurile mem
brilor și candidaților de partid 
10 tovarăși muncitori. Paralel 
cu lărgirea rîndurilor organiza
ției de bază, biroul se preocupă 
de creșterea și educarea candi
daților de partid, astfel ca la 
expirarea stagiului de candida
tură, fiecare din ei să fie cît 
mai bine pregătit pentru a pu
tea fi primit în rîndurile mem
brilor de partid.

In privința educării cît mai te
meinice a candidaților. biroul 
s-a îngrijit ca fiecare candidat 
să aibe sarcini concrete și să fie 
repartizat unui membru de par
tid care să se ocupe de educa
rea lui. Biroul organizației de 
bază controlează periodic felul 
cum membrii de partid se preo
cupă de educarea candidaților.

In primul rînd biroul s-a in
teresat ca toți candidații să fie 
încadrați la învățămîntul de par
tid. Pe lînga acest lucru biroul 
organizației de bază a prelucrat 
cu candidații statutul partidului, 
diferite hotărîri ale partidului și 
guvernului, le-a recomandat să 
citească cu regularitate presa de 
partid, cărți din literatura romî- 
nă și sovietică. Comuniștii din 
atelier se preocupă de pregăti
rea profesională a candidaților. 
Membrul de partid Manea Vaier 
se preocupă de pregătirea tînă- 
rului candidat de partid Vișovan 
Onisie. El se ocupă de ridicarea 
nivelului, politic și profesional al 
acestuia, indicîndu-i să citească 
cărți educative, să vizioneze fil
me bune. Pe linie de producție, 
tov. Manea l-a calificat pe can
didatul Vișovan și în meseria de 
vulcanizator de benzi rulante 
de transport. Biroul organizației 
de bază l-a îndrumat pe acest 
tînăr să facă parte din brigada 
artistică de agitație din cadrul 
sectorului și l-a încadrat în co- 

rtivul de agitatori. Tov. Vișo
van a devenit și un bun colabo
rator al gazetei de perete. Ca re
zultat al acestei preocupări, tov. 
Vișovan Onisie obține rezultate 
bune în producție, participă cu 
regularitate la adunările gene
rale, la învățămîntul de partid.

De candidatul de nartid Feier 
Gheorghe, lăcătuș în atelier, se

Flecare brigadă U.T.N. de munca patriotica — 
un colectiv puternic

Tinerilor de la mina Lupeni 
le revin în acest an sarcini în
semnate în realizarea de econo
mii. Printre altele, ei vor trebui 
să colecteze, pînă la sfîrșitul a- 
nului, 650.000 kg. fier vechi, să 
împădurească o suprafață de 16 
ha. și să excute și alte lucrări 
gospodărești care să ducă la 
realizarea de economii impor
tante.

In mobilizarea tinerilor la în
deplinirea sarcinilor ce le revin 
în privința realizării de econo
mii prin acțiuni de folos obștesc, 
un rol de seamă revine brigă
zilor utemiste de muncă patrio
tică. De la începutul acestui an. 
o parte a brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică de la mina Lu
peni, au desfășurat o activitate 
bogată. Sub îndrumarea organi
zațiilor de partid ele au între
prins numeroase acțiuni atît la 
suprafață cît și în subteran pen
tru colectarea fierului vechi. In 
urma preocupării organizației 
U.T.M. din sectorul IX electro
mecanic pentru activizarea bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică, acestea au obținut suc
cese însemnate. Biroul organiza
ției U.T.M. din sector (secretar 
tov. Barna Gheorghe), se îngri

pentru îhvățămîntul de 
Tovarășul Feier Gheor- 

devenit și el un bun a-

I îndrumările 
candidații de 

de vedere 
Astfel to- 
în urma 
candidat, 
adunării 

fiind pri
de

ocupă tovarășul Popa Andrei, 
maistru mecanic. El se interesea
ză îndeaproape de felul cum 
candidatul participă și se pre
gătește 
partid, 
ghe, a 
gitator.

Asemenea exemple de felul 
cum comuniștii se ocupă de 
creșterea și educarea candidați- 
lor de partid, sînt multe în a- 
ceastă organizație de bază. Fie
care candidat de partid este dat 
în grija unui membru de partid.

Repartizați pe lîngă membrii 
de partid, t.rmînd 
și sfaturile lor, < 
partid cresc din punct 
politic și profesional, 
varășul Puncs Iosif, 
expirării stagiului de 
s-a prezentat în fața 
generale bine pregătit, 
mit în rîndurile membrilor 
partid. El a devenit un bun 
membru de partid. Candidații 
de partid Șandor Gheorghe, Ban
da Balaș, Eigel loan și alții se 
pregătesc intens pentru a devenî 
și ei membri de partid.

Biroul organizației de bază 
trebuie ca și pe viitor să dove
dească o preocupare susținută 
față de educarea partinică a 
candidaților de partid. El trebuie 
să se preocupe mai mult de or
ganizarea timpului liber al can
didaților, să găsească forme cît 
mai atractive de educare, astfel 
ca fiecare candidat de partid, 
după expirarea stagiului de can
didatură, să aibe un nivel poli
tic și ideologic cît mai ridicat.

Ar

Muncitoare harnice
Deși nu a trecut mult timp de 

la înființarea brigăzii conduse de 
tovarășa Pârjol Ghizela, în cadrul 
depozitului de bere I.C.R.A. Pe
troșani acest lucru se face simțit.

Acum, schimburile îndeplinesc 
și depășesc zilnic programul de 
lucru. A crescut grija față de u- 
tilajele și instalațiile cu care este 
dotat depozitul. în secția de spă
lare și în cea de umplere și cap- 
sare, spargerea sticlelor și cele
lalte defecțiuni au fost reduse cu 
40 la 
ga dă 
atît, angajamentul lor este să li
chideze complet deficiențele. Re
zultatele cele mai bune le-au ob
ținut de la înființarea brigăzii 
tovarășele Kopandi Elisabeta și 
Calotescu Irina.

M. PERIANU 
corespondent

sută. Muncitoarele din bri- 
nu se mulțumesc însă cu
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a orașului. Dar 
comitetului de fe- 

.. __ mulțumește numai , 
Ea vrea ca și femeile f 
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De cum s-a făcut simțită f 

sosirea primăverii, comitetul f 
de femei din Vulcan. în frun
te cu tovarășa Nyaradi Agne
ta a și pornit acțiunea de în
frumusețare 
președinta 
mei nu se 
cu atît.
din Coroiești să lupte pentru; 
înfrumusețarea satului lor. i 
Despre acest lucru le-a vorbit * 
deunăzi tovarășei Hanus Fio- • 
rica și președintei comisiei de f 
femei din Coroiești, Balaj Va- f 
leria. Așa le-a surprins foto- Ț 

nostru pe tovară- f 
Hanus * ț 

i 
cutînd despre mobilizarea ță- * 
răncilor muncitoare la înfru- J 
musețarea satului Coroiești. i 

i 

jește ca brigăzile să aibă lunar 
obiective concrete de îndeplinit, 
să-și desfășoare activitatea pe 
baza unor planuri de lucru ju
dicios întocmite. In cursul lunii 
februarie, cele 3 brigăzi de mun
că patriotică- din sector și-au 
desfășurat activitatea pe baza 
planurilor de lucru. Planurile au 
fost întocmite de biroul organi
zației U.T.M. și comandamentele 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică. Ele au prevăzut ca 
fiecate brigadă să colecteze 
20.000 kg. fier vechi. Cele pre
văzute în planurile de lucru au 
fost aduse din timp la cunoștin
ța tinerilor. Biroul organizației 
U.T.M. nu s-a mulțumit numai 
cu prelucrarea planului. El a 
desfășurat o muncă politică sus
ținută pentru mobilizarea tine
rilor ia înfăptuirea celor prevă
zute. Drept rezultat, tinerii au 
participat la toate acțiunile ini
țiate de organizația U.T.M. Ei 
au trimis în cursul lunii trecute 
oțelarilor hunedoreni 87.600 kg. 
fier vechi.

Dar nu numai la sectorul IX 
electro-mecanic există brigăzi de 
muncă patriotică. Ele există și 
în cadrul sectoarelor IV A, IV B, 
VII și VIII. La seetoare'e VII

reporterul
șele Nyaradi Agneta, 
Florica și Balaj Valeria dis-

Z. Ș.

investiții și VIII transport exis
tă brigăzi utemiste de muncă 
patriotică încă din anul trecut. 
In cursul acestui an din cauza 
lipsei de preocupare a organiza
țiilor de bază U.T.M., comanda
mentele acestor brigăzi n-au în
treprins acțiuni de muncă vo
luntară. Intr-o stare asemănă
toare se află și brigăzile ute
miste de muncă patriotică de la 
sectorul IV A și IV B. La sec
torul IV B brigada de muncă 
patriotică s-a constituit cu cîte- 
va săptămîni în urmă. Dar a- 
ceastă brigadă n-a pornit încă 
la organizarea de acțiuni de 

muncă voluntară. In sectorul 
IV A există de asemenea de mai 
multă vreme brigăzi utemiste 
de muncă patriotică. In sector 
există și rezerve de fier vechi, 
care pot fi colectate și expedia
te. Tov. Ana Ferdinand, secre
tarul organizației de partid din 
sector a solicitat în repetate 
rînduri organizația U.T.xM. (se
cretar tov. Ocneanu Constantin) 
să mobilizeze tinerii la acțiuni 
de folos obștesc pentru colecta
rea fierului vechi. Dar, deși s-au 
făcut promisiuni în această di
recție, acțiuni concrete nu s-au 
întreprins.

împletind munca de agitație 
cu cea nrofesională

. TRIBUNA 
AGITATORULUI

In acest an brigada noastră 
s-a angajat să extragă 2.000 to
ne de cărbune peste planul de 
producție. Cu ocazia conferinței 
sindicale ținute zilele trecute, noi 
ne-am reînnoit angajamentul cu 
încă 500 tone cărbune. Pentru a 
ne respecta cuvîntul dat, caut în 
calitate de agitator, să mobilizez 
ortacii la îndeplinirea angaja
mentului luat.

Pentru a-mi putea îndelini sar
cina de agitator, 
eu frecventez cu 
regularitate ședin
țele învățămîntului 
de partid, urmă
resc cu atenție în
fiecare zi ziarele, citesc carnetul 
agitatorului, mi-am procurat o 
mică bibliotecă formată din cărți 
de literatură și din tehnica mi
neritului.

Ținînd seama de faptul că ma
joritatea membrilor din brigadă 
sînt tineri, mă ocup îndeaproape 
de educarea lor poiitico-profesio- 
nală. In convorbirile organizate 
cu ortacii mei, i-am îndrumat să 
participe la acțiunile cultural- 
sportive organizate în localitatea 
noastră, să vizioneze diferite fil
me, să citească cu regularitate 

/ presa de partid, cărți din biblio
teca clubului.

In privința ridicării nivelului 
profesional al membrilor din bri
gadă, mă ocup îndeaproape de 
fiecare tovarăș. In rîndul celor 
38 tovarăși din brigadă se găsesc 
mineri bine pregătiți, cu o înaltă 
calificare profesională. Tovarășii 
Petrie Nicolae, Cioica Iosif și al
ții sînt mineri cu o bună piegă- 
tire profesională, capabili ei în
șiși să conducă brigăzi.

In scopul realizării angajamen
tului luat, am organizat o con
vorbire cu brigada unde am dis
cutat pe larg posibilitățile pe 
care le avem pentru îndeplini, 
rea sarcinilor propuse. Aici am 
insistat în mod deosebit asupra 
folosirii din plin a celor opt ore 
de lucru, asupra organizării cît 
mai temeinice a procesului de 
producție, măririi vitezei de a- 
vansare și întăririi disciplinei în 
muncă.

Din discuțiile purtate a reieșit 
că noi avem posibilități chiar să 
depășim angajamentul pe care ni 
l-am luat.

Mi-am îndreptat atenția în pri
mul rînd spre organizai ea cît mal 
temeinică a procesului de produc
ție. In această direcție am pro
pus brigăzii să organizăm în așa 
fel munca încît fiecare tovarăș 
din brigadă să aibă sarcini con

Inactivitatea majorității brigă
zilor utemiste de muncă patrio
tică este o consecință a faptu
lui că organizațiile U.T.M. nu 
s-au îngrijit ca brigăzile să de
vină colective de muncă volun
tară puternice, permanente ale 
tineretului. După constituirea 
lor, ele n-au fost ajutate de că
tre birourile LLT.M. din sectoare 
și comitetul U.T.M. pe mină 
să-și fixeze obiective concrete de 
muncă și să se consolideze din 
punct de vedere politic și orga
nizatoric.

Pentru a asigura îndeplinirea 
sarcinilor ce revin tinerilor mi
neri din Lupeni în domeniul 
realizării de economii prin ac
țiuni de folos obștesc, comitetul 
U.T.M. pe mină are datoria să 
se preocupe cu mai multă răs
pundere de consolidarea organi
zatorică a brigăzilor de muncă 
patriotică și de crearea de noi 
brigăzi în cadrul fiecărui sec
tor. Pentru ca brigăzile de mun
că patriotică să desfășoare o ac
tivitate bogată, ele trebuie să 
cunoască concret obiectivele pe 
care le au de îndeplinit iar or
ganizațiile U.T.M. au sarcină să 
desfășoare o asemenea muncă 
politică încît nici un tînăr să 
nu rămînă în afara acțiunilor 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică.

L D. 

crete. Acest lucru s-a făcut în 
cadrul unei consfătuiri care a 
avut loc nu de mult Șefii de 
schimb împreună cu cei mai buni 
mineri bat găuri. Tovarășul Man 
Nicolae, ajutor miner, răspunde 
de bandajarea abatajului, vagone
tarul Toderișcă Nicolae se îngri
jește ca la intrarea în șut să a- 
ducă foitaș. împreună cu mecani
cul de crațer, el pregătește ra
mele și lanțul necesar pentru pre

lungirea cratere
lor, iar vagoneta
rii Hoțea Dumi
tru, Moise Vasile 
și Enescu Cons
tantin răspund de

întreținerea rolului și a suitorului. 
In felul acesta toți membrii bri
găzii au sarcini precise

Tn sectorul 1 al minei Aninoa
sa, noi lucrăm în abatajul nr. 7 
de pe stratul 3. Acest abataj este 
suprapus. El are îin total patru 
fronturi de lucru. Discutînd cu 
ortacii despre necesitatea sporirii 
randamentului în abataj, noi am 
cerut conducerii sectorului să ne 
instaleze crațere. De obicei înainte 
de pușcare noi facem prelungirea 
crațerelor pînă la ort, pentru a 
evacua cît mai rapid cărbunele 
pușcat. în urma muncii de agi
tație desfășurată la locul de mun
că, fiecare schimb este preocupat 
să-și organizeze munca în așa fel 
încît permanent să avem cel pu
țin două fronturi unde se lu
crează din plin. Organizîndu-ne 
astfel munca noi reușim să rea
lizăm ritmic planul de producție-

Dacă înainte se lucra pe o ari
pă cu trei oameni, în prezent lu
crează numai doi oameni, fără să 
scadă însă producția de cărbune. 
Acest lucru a dus la creșterea 
simțitoare a randamentului pe 
cap de muncitor

Muncind în felul acesta biiga- 
da noastră a devenit fruntașă. Ea 
se află în fruntea întrecerii socia
liste pe sector. Incepind din luna 
ianuarie a.c. și pînă în prezent, 
brigada a înregistrat lună de 
lună depășiri însemnate de plan. 
Din angajamentul luat de a ex
trage în acest an 2.500 tone de 
cărbune peste plan, noi am rea
lizat pînă în prezent peste 2.000 
tone cărbune. In cursul acestei 
luni noi am organizat zile de 
producție record în care am ex
tras cantități sporite de cărbune. 
Astfel numai în zilele de 1 și 10 
martie a.c. noi am dat 44 și res
pectiv, 55 tone cărbune în plus.

Brigada noastră se va strădui 
ca și pe viitor să obțină realizări 
tot mai bune în sporirea produc
ției de cărbune.

CRISTEA AUREL 
agitator, șef de brigadă la sec

torul I al minei Aninoasa

Graficul întrecerii — 
oglindă zilnică 

a realizărilor obținute 
(Urmare din pag. l-a) 

lizărilor obținute de harnicele 
brigăzi din sectorul de investiții 
nu mai sînt completate din ziua 
de 5 martie. Mai mult, nu sînt 
trecute nici obiectivele întrecerii 
între brigăzi. Pe întreaga tablă 
rezervată sectorului III sînt no
tate neglijent cîteva cifre vechi 
care dovedesc lipsa spiritului de 
răspundere față de această sarci
na a comitetului de secție și a 
colectivului pentru urmărirea și 
popularizarea rezultatelor între
cerii. Acest lucru ar trebui să dea 
de gîndit biroului organizației de 
bază și tovarășilor din conduce
rea sectorului III

Graficul nou de la mina Uri- 
cani se dovedește practic și mo
bilizator. Indicația dată de comi
tetul de partid în această direc
ție s-a dovedit valoroasă. Este ne
cesar numai ca această oglindă 
a muncii harnicilor mineri de la 
Uricani sâ fie ținută la zi după 
exemplul sectoarelor I și II. A- 
cest lucru va duce la noi suc
cese în procesul de producție.



Conferința Comitetului celor zece state 
pentru dezarmare

Eroismul celor patru ostași sovietici 
a stîrnit admirație în toate țările

Cuvîntarea șefului delegației R. P. Romîne,
GENEVA. Trimisul special A- 

gerpres Horia Liman anunță:
La 18 martie a avut loc a pa

tra ședință a Conferinței pentru 
dezarmare sub președinția șefului 
delegației cehoslovace, J. Nosek.

Caracteristica principală a șe
dinței a fost tonul prietenesc al 
discuțiilor care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de lucru.

Primul vorbitor a fost Eduard 
Mezincescu, șeful delegației R.P. 
Romîne, care a arătat că reluarea 
tratativelor asupra dezarmării se 
produce într-un moment cînd pen
tru toate popoarele războiul mo
dern apare ca o întreprindere ab
surdă. Este din ce în ce mai e- 
vident, a spus vorbitorul, că sin
gura alternativă rezonabilă pen
tru omenire este încetarea cît mai 
grabnică a cursei înarmărilor și 
stabilirea unei lumi fără arme și, 
prin urmare, fără războaie. Pro
blema psincipală este deci de a 
găsi mijloacele practice cele mai 
eficace pentru a pune capăt o- 
dată pentru totdeauna cursei înar
mărilor.

Marile riscuri pe care le im
plică cursa înarmărilor sînt le
gate îm primul rînd de existența 
armelor nucleare. Nu putem de- 
cît să fim de acord cu reprezen
tantul^ Franței atunci cînd afir
mă că „ceea ce întreaga lume 
așteaptă de la noi, ceea ce pare 
mai presus de toate este dezar
marea nucleară".

Statele socialiste, îmi permit 
să reamintesc, s-au pronunțat tot
deauna îin favoarea dezarmării 
nucleare. Noi nu putem concepe 
un program de dezarmare, fie el 
general și total, global sau atot
cuprinzător, care să nu implice 
dezarmarea nucleară efectivă și 
totală. Tată de ce dezarmarea 
nucleară face parte integrantă 
din planul de dezarmare genera
lă și totală prezentat de Uniu
nea Sovietică și sprijinit de toate 
țările socialiste. Acest plan pro
pune singura soluție posibilă a 
problemei, adică interzicerea ar
melor nucleare și a utilizării lor, 
încetarea producției tuturor tipu
rilor de asemenea arme, elimina
rea lor din armamentele statelor 
și distrugerea stocurilor existente, 
toate acestea sub control inter
național adecuat.

Una din trăsăturile cele mai 
izbitoare ale planului de dezar
mare generală și totală prezen
tat de guvernul sovietic și spri
jinit de toate celelalte țări socia
liste este că prevede interzicerea 
și eliminarea totală a armelor 
nucleare într-o perioadă rezona
bil de scurtă. Propunerile țărilor 
socialiste privind dezarmarea nu
cleară au ținut seamă totodată 
de temerile manifestate de țările 
occidentale în privința raportu

Mișcarea de solidaritate cu poporul 
cuban

NEW YORK 19 (Agerpres)
Agenția Prensa Latina conti

nuă să relateze despre mișcarea 
de solidaritate cu poporul cuban, 
care își apără cuceririle și care 
construiește o viață nouă în ța
ra sa.

Intr-o știre din Lima se arată 
că Comitetul peruvian pentru a- 

; pararea revoluției cubane a re
mis ambasadei Cubei la Lima un 
mesaj în care își exprimă soli
daritatea cu poporul cuban în 
legătură cu explozia de pe va
porul „La Coubre" și în legătură 
cu „acțiunile barbare ale < <
revoluției" împotriva „celei mai 
adevărate revoluții din America".

Aceeași agenție transmite din 
Rio de Janeiro că deputatul S. 
Doria, membru al Uniunii Națio
nal Democrate din Brazilia, 
luînd cuvîntul în Camera depu- 
taților pentru a aproba hotărî- 
rea lui Janio Guadros, candidat 

lui dintre dezarmarea convențio
nală și dezarmarea nucleară.

Referindu-se la problema așa 
zisului echilibru — problemă atît 
de dezbătută de partea occidenta
lă — vorbitorul a precizat că e- 
liminarea totală a armelor nu
cleare nu ar putea să schimbe 
echilibrul de forțe deja realizat 
în cursul etapelor precedente, nici 
să creeze avantaje strategice vre
unei țări sau grupe de țări, din 
moment ce în etapa în care ea 
s-ar realiza nu ar mai exista for
țe armate sau arme clasice.

Aș dori de asemenea să sub
liniez — a spus șeful delegației 
R.P. Romîne— că planul țărilor 
socialiste pornește totodată de la 
ideea că într-un viitor apropiat 
va fi realizat un acord în vederea 
interzicerii pentru totdeauna a ex
periențelor nucleare și că acest 
acord va fi acceptat apoi de toa
te țările cu potențial nuclear. Noi 
credem că dacă s-ar realiza un 
acord de principiu asupra inter
zicerii armelor nucleare și a eli
minării lor din armamentele sta
telor, a încetării producerii lor și 
a distrugerii stocurilor existente, 
oamenii de știință și experții 
militari ar putea la rîndul lor 
să se pună de acord asupra mo
dalităților practice de a asigura 
controlul internațional pentru a- 
plicarea unui asemenea acord.

A condiționa dezarmarea nu
cleară de posibilitatea exercitării 
unui control absolut în toate eta
pele și asupra tuturor elemente
lor unui asemenea proces, „oricît 
de înaintate ar deveni ultimele cu
noștințe științifice", ar echivala 
cu respingerea dintru bun în
ceput a ideii însăși, întrucît ab
solutul, o știm cu toții, atît cei 
din Occident cît și cei din Orient, 
nu există nici în natura lucruri
lor, nici în societatea umană.

Sînt convins că odată realizat 
acordul asupra fondului proble
mei, adică asupra interzicerii, e- 
liminării totale și definitive și 
distrugerii stocurilor de arme nu
cleare, am izbuti să ne punem 
de acord de asemenea asupra u- 
nui sistem de control care să a- 
sigure maximum de securitate po
sibilă și care ar da satisfacție 
tuturor semnatarilor unui aseme
nea acord. Aceasta nu este expre
sia unui optimism naiv, ci do
rința sinceră a țării mele și a 
celorlalte țări socialiste de a ve
dea dispărînd pericolul unui răz
boi nuclear, iar armele nucleare 
interzise pentru totdeauna. Nu 
există alte căi pentru atingerea 
acestui țel în afară de dezarma
rea nucleară totală sub control 
internațional ca etapă a unui 
plan de dezarmare generală și to
tală.

După expunerea șefului dele
gației romîne a luat cuvîntul șe-

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

la președinție, de a vizita Cuba, 
a vorbit despre revoluția cuba- 
nă ca despre o „eliberare politică 
și economică".

Potrivit relatărilor din San 
Juan (Porto Rico), senatorul Lo
renzo Pinero Rivera, reprezentant 
al partidului luptei pentru inde
pendență din Porto Rico a pre
zentat în senat o rezoluție expri- 
mînd sprijinul acordat de poporul 
portorican Cubei eliberate.

„Republica Cuba, a declarat 
Pinero Rivera, se dezvoltă în 
condițiile suveranității depline și 
înfăptuiește cel mai larg program 
de transformări’ sociale și econo
mice din istoria continetului nos
tru latino-american. Cuba nouă 
întruchipează cele mai sacre nă
zuințe ale popoarelor din Ameri
ca Latină, inclusiv ale poporului 
portorican. Revoluția din Cuba 
este o concretizare a speranțe
lor de libertate și dreptate".

Eduard Mezincescu —
ful delegației franceze Jules Moch, 
care s-a declarat de acord cu u- 
nele puncte de xedere ale dele
gației romîne în problema dezar
mării nucleare. Jules Moch a afir
mat însă totodată că în planul 
sovietic această problemă ar fi 
inclusă în a treia etapă, cu toate 
că planul sovietic precizează în 
mod foarte clar că problema nu
cleară este o problemă esențială 
căreia trebuie să i se subordone
ze toate celelalte aspecte ale 
chestiunii dezarmării.

In continuare șeful delegației 
americane Frederik Eaton, a ce
rut „să nu se mai repete fără în
cetare termeni ca „dezarmare ge
nerală, dezarmare totală", întru
cît aceasta — după părerea lui — 
„nu poate duce decît la golirea 
de conținut a acestor termeni".

Șeful delegației sovietice V. A. 
Zorin a declarat că ar trebui să 
se treacă la discutarea fondului 
problemelor dezarmării și tocmai 
de aceea a subliniat șeful dele
gației sovietice, se impune dez
baterea planulu' sovietic depus 
încă în urmă cu șase luni. De a- 
ceea, a precizat V. A. Zorin, ar 
fi necesar să vă spuneți părerea 
asupra planului nostru. Credem 
de altfel că ar fi tot atît de util 
să discurăm ambele planuri

Delegatul american a mulțu
mit lui V. A. Zorin pentru modul 
cum a ’ abordat această problemă, 
considerînd că poziția delegației 
sovietice este perfect constructi
vă.

Cu aceasta ședința a luat stir- 
șit, următoarea fiind fixată pen
tru luni 21 martie ora 10,30.

In cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc după șe
dință, delegatul britanic Ormsby 
Gore, a declarat ziariștilor că es
te de părere că faza preliminară 
a declarațiilor de deschidere a 
conferinței a trecut și că partici- 
panții vor începe de luni lucrări 
amănunțite.

Surse din preajma conferinței 
au declarat că ambele părți vor 
fi în măsură să profile de sfîrșituf 
săptămî'nii pentru pregătiri parti
culare îri vederea discuțiilor com
plexe și tehnice care vor urma.

------------------- ■—. .............—

Crime puse la cale de dușmanii poporului cuban
HAVANA 19 (Agerpres).
Agențiile de presă occidentale 

anunță că la Havana a început 
procesul unui grup de 46 con
trarevoluționari teroriști, care 
au încercat să otrăvească rezer
vorul de apă din San Antonio 
de Los Banos de unde se face 
alimentarea cu apă a celei mai 
mari baze aeriene a Cubei.

In provincia Camaguey au fost 
arestați 53 de sabotori pentru 
motivul că au incendiat planta-
țiile cu trestie de zahăr din a- 
ceastă regiune.

Represiunile rasiste 
din S. U. A.

NEW YORK 19 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

Reuter, la 18 martie a început 
la Orangeburg, statul Carolina 
de sud, procesul intentat unui 
număr de 350 de negri care au 
participat la demonstrațiile îm
potriva practicii discriminatorii 
în restaurante. La Tallahassee, 
statul Florida, 11 negri au fost 
condamnați la pedepse cu închi
soare și amenzi; de asemenea la 
Little Rock, statul Arkansas, 5 
negri au fost condamnați la cîte 
300 zile închisoare și 250 de do
lari amendă. La Șt. Augustine, 
statul Florida, o demonstrație 
pașnică a populației de culoare 
a fost atacată de un grup de 
rasiști.

ANGLIA

LONDRA 19 (Agerpres).
Presa engleză acordă o mare 

atenție eroismului celor patru 
ostași sovietici care au plutit 
timp de 49 de zile pe o mică 
ambarcațiune în Oceanul Paci
fic.

Numeroase ziare au publicat 
fotografiile celor patru eroi, cu- 
rînd după salvarea lor.

Dr. George Dieken, directorul 
Institutului național de oceano
grafie, a declarat că ostașii so
vietici au putut să suoorte ase
menea greutăți datorită minuna
tei lor căliri fizice și morale. El 
a arătat că nici o dată nu a au
zit ca cineva să plutească atît 
de mult pe un vas șubred în
deosebi în condiții climaterice 
atît de aspre, caracteristice pen
tru acea parte a Pacificului în 
această perioadă a anului. Uniu
nea Sovietică, a declarat el, tre
buie să se mîndrească cu acești 
tineri.

Cristopher Bresher, cunoscutul 
alpinist și atlet englez campion 
al celei de-a 16-a ediții a jocuri
lor olimpice din 1956, a decla
rat că acest „eroism fantastic 
demonstrează o rezistență excep
țională".

NORVEGIA

OSLO 19 (Agerpres).
La 18 martie într-o convorbi

re cu corespondentul TASS An
ders Korvin, directorul Institu
tului polar norvegian și-a expri-

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

Protestul poporului japonez împotriva 
creării rampelor americane 
pentru rachete în Okinawa

TOKIO 19 (Agerpres)
Agenția China Nouă transmite 

că reprezentanți ai Consiliului 
general al sindicatelor din Japo
nia, Consiliului național japonez 
pentru interzicerea armei atomjce 
și cu hidrogen, partidului socia
list, partidului comunist și ai 
altor organizații de masă au vi
zitat la 18 martie pe Syina, se
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mat bucuria în legătură cu fap
tul că cei patru ostași sovietici 
au ieșit învingători în lupta cu 
forțele naturii. Aceasta, a sub
liniat el. a constituit o mare în
cercare a forțelor fizice și spi
rituale ale omului. Nu-mi amin
tesc un caz ca cineva să poată 
rămîne în viață după 49 de zile 
petrecute de fapt fără hrană și 
cu o cantitate atît de infimă de 
apă pe zi.

„Este uimitor că ei au făcut 
față acestor greutăți. Pentru a 
ieși învingători din asemenea 
încercări trebuie să ai o mare 
rezistență fizică și psihică. Oa
meni obișnuiți, în condiții!'’ unor 
greutăți atît de neverosimile sau 
și-ar fi pierdut rațiunea, sau pur 
și simplu ar fi murit, neputînd 
rezista unor asemenea încercări, 
a declarat cunoscutul cercetător 
polar, Giaever, colaborator al a- 
celuiași institut.

SUEDIA

STOCKHOLM 19 (Agerpres). 
TASS anunță :

Cercetătorul polar suedez Wel
ter Schutt a declarat că urmă
rește cu mult interes toate ști
rile despre eroismul celor patru 
ostași sovietici purtați de valu
rile Oceanului Pacific.

Cele 49 de zile petrecute j. 
largul oceanului în lupta cu 
forțele naturii au fost o încer
care grea, a spus el. Numai 
niște oameni dîrji puteau să o 
suporte.

cretarul general al Cabinetului de 
miniștri al Japoniei, și au cerut 
ca guvernul japonez să ia măsuri 
pentru a împiedica autoritățile 
militare americane din Okinawa 
să instaleze rampe pentru lansa
rea de proiectile teleghidate. Re
prezentanții acestor organizații 
au protestat împotriva politicii 
guvernului Kiși care sprijină 
tenția S.U.A. de a transform. 
Okinawa într-o bază nucleară, 
ceea ce duce la intensificarea în
cordării în Extremul Orient.

Ei au vizitat de asemenea am
basada americană din Tokio, un
de au remis un mesaj adresat 
președintelui S.U.A. în care cer 
ca Statele Unite să renunțe ime
diat la planul lor de a crea ram
pe pentru lansarea de rachete te
leghidate ,„Hawk“ în Okinawa.

muzică ușoară, 20,30 Mari cîn- 
tăreți de operă, 21.15 „Viata 
nouă a patriei oglindită în crea
ția romînească de muzică u- 
șoară", 21,45 însemnări de că
lătorie, din R. P. Chineză de Mi
hai Gafița.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul 1: 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17.00; 
19,00 ; 22,00 ; 23,52 ; Pro
gramul TT 14,00; 16,00; 18,00^ 
21,00; 23,00.
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PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Micuța; AL. SAH1A: 
Ani înflăcărați; MUNCITORESC : 
Kociubei; PETR1LA : 105 la sută 
alibi; LONEA : Ani de zbucium; 
ANINOASA : In căutarea como
rii; VULCAN : Unchiul meu Ia- 
cinto; LUPENI ; S.O.S. în cos
mos: URICAN1 : Casa părin
tească.

in cursul nopții de 16 mar
tie, patrulele poliției au avut un 
schimb de focuri de armă cu un 
grup de teroriști, care au fost 
surprinși în momentul cînd în
cercau să provoace pagube unui 
vas aflat în reparație pe șan
tierul naval din Havana.

PROGRAMUL I. 8.00 Melodii 
populare, 9,00 Muzică din opere,
10.30 „Tineri compozitori ro- 
mîni“, 11,03 Intermezzo muzi
cal, 11,30 Almanah științific 
(reluare), 12,25 Lectură din ro
manul „Ei au luptat pentru pa
trie" de Mihail Șolohov. 13,05 
Concert popular, 14,00 Din mu
zica popoarelor, 15,10 Muzică u- 
șoară, 16,00 „Sîntem o genera
ție tînără" — emisiune de cîn- 
tece comsomoliste, 17,30 Pro
gram muzical dedicat fruntașilor 
în producție din industrie și a- 
gricultură, 18,30 Pentru fiecare 
o melodie, 19,15 Teatru la mi
crofon : „Nota zero la purtare". 
Scenariu radiofonic de Virgil 
Stoenescu și Octavian Șava, 
21,01 Muzică populară romî- 
nească din iMuntenia. 22,30 Mu
zică ușoară. PROGRAMUL II.
14.30 Mari ansambluri corale 
romînești, 15,00 Soliști și for
mații de tineret din lumea în
treagă, 16,30 Vorbește Moscova! 
17,25 Sfatul medicului, 19,00 
„Sub ceru-nstelat", program de


