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SUCCESE DE SEAMĂ ÎN LUPTA 
PENTRU MAI MULT CĂRBUNE

productivitate medie

Lupeni s-a extras în

• Toate exploatările și-au depășit substanțial 
sarcinile lunare

• Minerii de
trecere.

de plan.
la Aninoasa — fruntași în in

de cărbune. In ulti-

Munca colectivă — chezășia succesului 
activității biroului organizației de bază

tone de
zile din abatajele minei s-a

• Peste o tonă pe post 
pe bazin.

• In ultimele zile — la 
jurul a o tonă pe post.

Încurajați
succesele obținute 
în primele două 
luni ale anului, 
mobilizați de or
ganizațiile de par
tid și sindicale, 
minerii Văii Jiu

lui au obținut în luna martie 
succese importante în producție. 
La cele 23.921 tone de cărbune 
extrase peste plan în primele 
două luni ale anului, ei au a- 
dăugat în martie alte 10.396 
tone de cărbune din care 4.070 
tone cărbune cocsificabil. Ca ur
mare a măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice aplicate, a desfășură
rii întrecerii socialiste, LA 20 
MARTIE S-A ATINS PE BA
ZIN PRODUCTIVITATEA ME
DIE DE 1.011 TONE PE POST.

Demn de remarcat este faptul 
că sporul de productivitate ob- 

at pe bazin se datorește apli- 
.jrii pe scară largă a metodelor 
avansate de muncă, creșterii ni
velului de mecanizare, atenției 
acordate ridicării tuturor brigă
zilor de mineri la nivelul înde
plinirii sarcinilor de plan.

1930 
mele 
extras în fiecare zi cu cîte 300— 
430 tone de cărbune mai mult 
decît planul. Productivitatea me
die a muncii minerilor de la Lu
peni s-a ridicat în ultimele zile 
la peste 0,990 tone pe post, u- 
neori depășind chiar o tonă pe 
post. Alături de minerii secto
rului III unde „ziua și fîșia" a 
devenit obișnuită, lucrează sub 
această lozincă și minerii de la 
sectoarele I B, IV A și IV B. 
Din frontalele acestor sectoare 
s-au extras în luna curentă cu 
410—868 tone de cărbune mai 
mult decît era planificat. Rea
mintim că din cele 6000 tone de 
cărbune cît s-au angajat să dea 
peste plan pînă la 1 Mai, mine
rii de la Lupeni au extras deja 
mai bine de 3660 tone de căr
bune cocsificabil.

de aici au obținut această im
portantă cantitate de cărbune 
peste plan exclusiv pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Acum, la Aninoasa se extrag 
în fiecare zi cîte 1,090—1,100 
tone de cărbune pentru fiecare 
post prestat. Cele mai mari ran
damente se obțin la sectorul I 
unde productivitatea medie a 
depășit 2,300 tone pe post. Mul
te din brigăzile acestui sector 
obțin randamente de 7—11 tone 
pe post. Printre acestea se nu
mără cele conduse de 
Nicolae, David Ioan, 
Aurel, Mănăilă Vasile și

In urma succeselor 
pînă acum, colectivul minei A- 
ninoasa este fruntaș în întrece
rea socialistă pe bazin desfășu
rată în cinstea zilei de 1 Mai.

Mujnai
Cristea 
alții, 
obținute

Succese de seamă la Lupeni
Colectivul minei Lupeni a ex

tras în luna aceasta mai bine 
de 2.300 tone de cărbune cocsi
ficabil peste prevederile de plan, 
cantitate la care colectivul sec
torului III a contribuit cu peste

La Aninoasa — sporește 
continuu producția

Dacă în lunile ianuarie și fe
bruarie colectivul minei Aninoa
sa a obținut unele rezultate de 
seamă în munca Sa, acestea însă 
nu au exprimat întrutotul posi
bilitățile harnicilor mineri de 
aici. In luna curentă colectivul 
a adăugat realizărilor anterioa
re, 3020 tone de cărbune peste 
plan, ridicînd deci depășirea 
planului anual la zi la peste 
8130 tone de cărbune. Minerii

----- O-

Aproape de țelul fixat
Minerilor de la Uricani, Con

ferința raională de partid le-a 
stabilit o importantă sarcină e- 
conomică pentru acest an : aceea 
de a extrage pentru fiecare post 
prestat în medie cîte 1,164 tone 
de cărbune. Datorită aplicării 
măsurilor elaborate de conduce
rea minei în acest scop, intensi
ficării întrecerii socialiste și fo
losirii din plin a mijloacelor teh
nice de care dispun, minerii de 
la Uricani au sporit 
productivitatea muncii 
ianuarie pe mină s-a 
medie 1,162 tone de
cocsificabil pentru fiecare post 
prestat, în februarie cîte 1,131 
tone pe post. In perioada tre
cută din luna martie la Uricani 
s-a dat cîte 1,154 tone de căr
bune pentru fiecare post pres
tat. Aceasta înseamnă că harni
cii mineri de aici se apropie cu 
pași repezi de îndeplinirea sar- 

stabilite.

continuu 
lor. In 

extras în 
cărbune

Tinerii mineri de la Petrila — 
în primele rînduri ale întrecerii

z
In acest an, minerii de la Pe- 

trila au livrat economiei națio
nale, pînă la data de 20 mar
tie, 12.300 tone cărbune peste 
plan în contul angajamentului 
luat în cinstea zilei de 1 Mai. 
In aceeași perioadă, colectivul 
minei a realizat un randament 
mediu de peste 1,120 tone de 
cărbune pe fiecare post prestat.

La toate aceste succese o con
tribuție de seamă au adus-o bri
găzile de tineret ale minei care 
se situează în primele rînduri 
ale întrecerii socialiste. Conduse 
de către mineri harnici, mem
bri și candidați de partid, bri
găzile de tineri mineri de aici 
au obținut realizări de seamă. 
Brigăzile conduse de Mihai Ște
fan și Neagu Gheorghe, de e- 
xemplu, au extras de la începu
tul anului 600 și respectiv, 500 
tone de cărbune peste prevede
rile planului. Brigăzile tinerilor 
mineri Cîșlaru loan și Tereny 
Ludovic au fost înființate nu de 
mult. Aceasta nu i-a împiedicat 
însă pe membrii celor două bri
găzi să obțină succese impor
tante. Numai în primele două 
luni ale anului ei au extras în 
total 1750 
plan, prin 
lui mediu

tone de cărbune peste 
creșterea randamentu- 
,1a peste 6 tone căr-

bune pe fiecare post prestat. La 
sectorul II, brigada de tineri 
mineri condusă de Păsărică Ni
colae, aplicînd inițiativa mineri
lor de la Aninoasa, își depășește 
în fiecare lună randamentul pla
nificat cu mai bine de o tonă 
cărbune pe post.

Rezultate bune obțin și brigă
zile de tineret care efectuează 
lucrări de pregătiri în sectoarele 
minei. Convinse că de rapidita
tea cu care vor lucra, de calita
tea bună a lucrărilor executate 
depinde asigurarea de noi fron
turi de lucru menite să dea o 
producție sporită de cărbune, 
brigăzile de aici își depășesc 
ritmic sarcinile de plan.

Bunăoară, brigada de tineri 
mineri condusă de Gheorghe Tă- 
nase obține o viteză medie zil
nică de peste 2 m. de galerie.

Succesele dobîndite de brigă
zile de tineret ale minei Petrila 
se datoresc în mare măsură 
muncii politice desfășurate în 
rîndurile membrilor lor de către 
organizațiile de partid și de 
U.T.M. de la sectoare cît și e- 
lanului tineresc cu care ele luptă 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, pentru reali 
zarea de randamente ridicate.

C. M.
O

Aportul inovatorilor
După cum se știe, în anul tre

cut inovatorii de la mina Pe
trila au făcut prețioase propu
neri de inovații care, fiind apli
cate în procesul de producție, 
au adus exploatării economii de 
circa 500.000 lei.

Și în acest an inovatorii mi
nei au prezentat la cabinetul 
tehnic propuneri de inovații va-

loroase. Așa sînt de pildă „De
viator pentru dirijarea rambleu- 
lui în abataje" conceput de șe
ful sectorului V rambleu și „Dis
pozitiv de fixare și deschidere a 
lămpilor de benzină".

Economiile post calculate, 
prin aplicarea acestor inovații, 
se ridică la suma de 64.880 lei.

Pași 
cinii

La mină sînt multe brigăzi 
care obțin randamente medii de 
peste 6 tone pe post. Printre a- 
cestea se numără cele conduse 
de Cîrciumaru Victor, Teodores- 
cu Stancu, Poloboc Constantin, 
Demeter Augustin și alții.

ob{in randamente medii de

Organizația de bază de partid 
din sectorul II al minei Petrila 
este cunoscută ca o organizație 
fruntașă, ce desfășoară o temei
nică activitate în toate domeniile. 
Succesele obținute de sector în 
îndeplinire^ și depășirea sarcini
lor de plan își au izvorul în mun
ca politică desfășurată de orga
nizația de partid. Faptul că de 
timp îndelungat sectorul II este 
fruntaș pe C.C.V.J. se datorește 
muncii comuniștilor de aici care 
au știut să folosească cele mai 
potrivite metode de mobilizare a 
întregului colectiv în jurul sarci
nilor de plan.

Rîndurile acestei organizații de 
bază au crescut simțitor. Adună
rile generale se pregătesc cu 
simț de răspundere, toți membrii 
și candidații de partid au sarcini 
concrete și se ur
mărește îndeplini
rea lor, se dă a- 
tenția cuvenită 
bunei desfășurări 
a învățămîntului 
de partid.

Explicația 
fășurate 
poate fi 
bune de 
ei. Acest 
tovarăși, 
membri 
Printre ei sînt mineri și tehnicieni 
cu pregătire politică și profe
sională corespunzătoare ca tov. 
Sidorov Vasile, Peter Moise, 
Cenaru Gheorghe, Nistorean Ghe
orghe.

Acești tovarăși au înțeles că 
biroul organizației de bază este 
un organ colectiv de muncă și 
respectă întocmai cerințele prin
cipiului muncii colective, stră- 
duindu-sv în permanență să jus
tifice încrederea acordată.

Ședințele biroului organizației 
de bază se țin cu regularitate. In 
ele sînt dezbătute probleme ale 
muncii politice și ale procesului 
de producție care nu se cer a fi 
puse în discuția adunării gene
rale a comuniștilor. întregul bi
rou participă la întocmirea pla
nului de muncă, la stabilirea pro
blemelor de cea mai mare impor
tanță ce se cer rezolvate într-o 
anumită perioadă. De asemenea 
toți membrii biroului organizației 
de bază iau parte la discutarea 
în prealabil a referatelor ce ur
mează a fi puse în dezbaterea 
adunării generale.

Din experiența 
organizațiilor de partid

muncii rodnice des- 
de organizația de bază 
găsită și în metodele 

muncă folosite de biroul 
birou este format din 7 
dintre cei mai buni 

de partid din sector.

I
 Zilnic la ghișeul de depuneri și restituiri C.E.C. din ca- ( 

drul Oficiului P.T.T.R. al Orașului nou-Uricani se prezintă) 
numeroase persoane. Funcționara de ghișeu, Cristea Ana este > 
ocupată mereu cu completarea formelor de depuneri și resti- / 
tuiri. Lună de lună ea își depășește planul. De exemplu, îni / 
luna februarie la ghișeul C.E.C. din Uricani au fost depuse) 
86.000 lei peste prevederile planului. Printre depunătorii care) 

) au contribuit la această depășire se află și muncitorul Livă- ? 
f daru Carol de la mina Uricani. Fotoreporterul nostru l-a sur- \ 

\ prins la ghișeu pe tovarășul Livădaru cu prilejul unei noi ) 
C depuneri înregistrate pentru luna martie a. c. |

Rezolvarea în colectiv a pro
blemelor ce se ridică în fața bi
roului organizației de bază tre
buie să ducă în același timp la 
întărirea răspunderii personale fa
ță de sarcini, față de întreaga 
muncă și acest lucru a fost în
țeles în mod just de biroul orga
nizației de bază.

In cadrul biroului fiecare to
varăș are sarcini concrete, răs
punde de bunul mers al anumi
tor laturi ale muncii de partid. 
Așa de pildă, tov. Peter Moise 
răspunde de problemele de pro
ducție, tov. Kibedi Anton de în
drumarea organizației sindicale. 
Biroul organizației de bază nu 
scapă din vedere nici o problemă 
mai importantă care se ivește. In 
afară de sarcinile permanente, bi
ne definite pe care le au unii 

membri din bi
rou ca de exem
plu munca or
ganizatorică, . . de 
propagandă și a- 
gitație, se repar

tizează și altele cum sînt preo
cuparea față de inovatori și ra- 
ționalizatori, calificarea muncito
rilor etc.

întreaga muncă a biroului este 
coordonată de secretarul organi
zației de bază, tov. Cenaru Ghe
orghe care are o temeinică pre
gătire politică și profesională, ex
periență în munca de partid. In 
cadrul ședințelor de birou, pe lîn- 
gă alte probleme, se analizează 
și felul cum membrii biroului își 
duc la îndeplinire sarcinile ce 
le-au fost încredințate lucru ce 
duce la creșterea simțului de răs
pundere.

Destășurînd activitatea în mod 
colectiv, întregul birou al orga
nizației de bază este la curent 
în orice moment cu stadiul în 
care se găsește îndeplinirea anu
mitor hotărîri, cunoaște felul în 
care organizația de partid își 
duce munca. Adesea membrii bi
roului se întrunesc chiar în afa
ra ședințelor programate pentru 
a discuta despre luarea unor mă
suri în vederea îmbunătățirii 
muncii

Munca conștientă dusă de bi
roul organizației de bază, rezul
tatele bune obținute sînt apre
ciate așa cum se cuvine de toți 
membrii și candidați! de partid 
din sector. Tovarășii din biroul 
organizației de partid se bucură 
de prestigiu, cuvîntul lor este as
cultat. sfatul lor este, urmat eu 
încredere. Cînd un membru sau 
candidat de partid întîmpină di
ferite greutăți în muncă el se a- 
dresează biroului organizației de 
bază avînd siguranța că întot
deauna va găsi sprijinul nece
sar.

Experiența pozitivă dobîndită 
de acest birou e necesar să fie 
însușită și de celelalte birouri 
ale organizațiilor de bază, ceea 
ce va duce la înlăturarea unor 
situații care se mai întîlnesc cînd 
întreaga muncă este lăsată pe 

U. P.

primă- 
ai blo- 
din O-

(Continuare în pag. 3-a)

Acțiune de muncă 
voluntară

Odată cu prima zi de 
vară un grup de locatari 
curilor F, G, 3 și J, K, 2
rașul nou-lJricani au organizat o 
zl de muncă voluntară pentru în
depărtarea resturilor menajere dim 
jurul blocurilor și nivelarea tere-ț 
nului în vederea amenajării de 
spații verzi și ronduri cu flori. 
Cei peste 30 de participanți la 
această acțiune au nivelat terenul 
din jurul blocurilor amintite mai 
sus și au îndepărtat resturile 
menajere. Săptămîna 
munca patriotică pentru amena
jarea de spații verzi și ronduri 
de flori continuă.

aceasta



VERSURI PENTRU CEI MICI

PRIMA VARA
A venit în zori, frumoasa, 
Pe o aripa de vînt, 
Primăvara, bat-o vina — 
Numai zîmbet, numai cînt.

A trimis în avangardă 
Un pluton de ghiocei, « 
Fetele din ei fac salbă.. 
Pe costișe zburdă miei.

Pînă și-n adine de mină 
Clocotește-o viață nouă, 
Munca-i bulgăr de lumină, 
Rod, din mîin-ile-amîndouă...

Totu-i poleit de aur, 
De-al naturii meșter faur, 
Marte hîdul răzbit zace... 
Drimăvară... soare... PACE...

DUMITRU CRIȘAN

BUNICA
Hai Ia bunica să te legene

pe genunchi, 
Să-ți dea să miroși

al busuiocului mănunchi; 
încet, cum foșnește cucuruzul, 
Hai să-ți îneînt cu vorba auzul — 
Să
In

Cu

sărim împreună pîrleazul 
grădina basmelor

cu Pintea viteazul, 
Șeți-frumoși

care-i răpim pe smei...
...Cît te leagăn pe genunchii mei, 
Sufletu-ți, — din basme

să soarbă tărie,
Neînfricat și curat

ca al eroilor să fie I
ION ANGHEL

membru al cenaclului literar 
„Minerul"

FESTIVALUL
In acea dimineață de începui 

de primăvară, valea Aninoasei 
răsuna de voioșia și rîsetele 
cristaline ale sutelor de copii 
ce se îndreptau spre clubul mi
nier, în care sala de spectacole 
îi aștepta gătită sărbătorește. 
Și nu putea să-i aștepte altfel 
cînd în acea dimineață pionierii 
și școlarii din Aninoasa și Is
croni veneau aici să se întreacă 
în cîntec și poezii, în dansuri 
în cadrul festivalului pionierilor 
și școlarilor, faza pe centru.

Pe scena îmbrăcată în purpu
ră s-au perindat echipele artis
tice ale celor două școli — Ani
noasa și Iscroni.

Cînd faldurile de catifea ale 
cortinei au fost trase, pe scenă 
se afla brigada artistică de a- 
gitație a pionierilor din Aninoa-

VIITORI STRUNGARI PRIMA 0 n n n

a,
o

Jn atelierul de struneărie 
Scolii de 7 ani din Vulcan, 
mașină își opri rotirea.

— Alo. Sany. de ce stai ?
Szorady Alexandru, dintr-a 

Vil-a C, se întoarse cu un fel de 
mîndrie înscrisă pe față, către 
maistru.

— Am terminat lucrarea.
Maistrul se apropie. Luă 

mînă piesa de șah strunjită.
— Ai lucrat frumos... Ai sa 

bun muncitor. Păcat însă căun
la învățătură nu ești întotdeau
na la fel de sîrguincios. Și aud 
că ești utemist.

Elevul lăsă capul in pămînt.
— O să mă îndrept
De el se apropie intre timp un 

coleg mai mic, Masolka Petru, 
pionier dintr-a V-a D

— De ce ești supărat Sany ?
Cel întrebat se făcu că nu-l 

aude și se îndreptă spre strung.
Peter se ținea de el. Vraja 

afle părerea în privința unei 
se de curînd strunjite, o 
pentru popice. El 
vorbise maistrul 
m d mare Pentru 
mai priceput din 
de-a lui prețuia 
ca a maistrului.

să-i 
pie- 
bilă 
ce-i 
său

nu auzise 
colegului 

el Sany era cel 
atelier, o vorbă 
la fel de mult

Sany, luă bila din mina cole
gului mal mic din obișnuință.

— E frumoasă, bună... îi spu
se privind-o absent.

li era rușine de colegul mai 
mic, văzînd ce încredere are în 
el

— Așa nu mai merge... Tre
buie să mă îndrept, (ie-o să zică 
ce; de-o seamă cu Peter, cînd or 
afla că unul ca mine, in care ei 
au atîla încredere este corigent 
ta 2 materii ? Acum intrăm în 
vacanță. M-am hotărit. O să în
văț în fiecare zi la materiile res
tanță și pină la începerea noului 
trimestru o să fiu la punct cu 
materia

Frumoasă hotărîre t Dar oare 
Sany n-a mai luat-o și înainte 2 
O să și-o respecte de data asta ?!

Din toate colțurile atelierului 
H priveau cu încredere zecile de 
ochi ai „puștilor" din clasele 
mai mici, pe care dc atîtea ori. 
in lipsa profesorului maistru, i-a 
îndrumat, i-a ajutat să învețe să 
stăpînească strungul...

Nu, nu le va zădărnici încre
derea în el. O să le fie exemplu 
și la învățătură ca și în acti
vitatea practică.

I. STRAUȚ

O scurtă vizită 
la Școala de 7 
ani nr. 2 din 
Petroșani ne-a 
furnizat nenumă
rate imagini din 
activitatea co
piilor din prima 
zi de vacanță. 
Am „prins" cîte- 
va imagini pe 
pelicula aparatu
lui fotografic din 
care publicăm 
doar trei, deși 
numărul lor ar 
putea fi mult 
mai mare.

...In planul de 
activitate pentru 
vacanța pionieri-, 
lor de la această 
școală s-a pro
pus și confecțio
narea diferitei :r 
materiale didac
tice ca planșe, schițe, grafice, 
ierbare etc. lată-i în clișeul de 
suș pe elevii Nicula Gheorghe 
și Ungur Dorina lucrînd cu 
drag la un interesant „calendar

o—

Discuții în
Ultima zi din trimestrul Iî...
In cancelaria profesorilor de 

la Școala serală din Lupeni se 
adunaseră toți diriginții, cu mult 
înaintea începerii orelor de curs, 
pentru a calcula mediile gene
rale. Am surprins cu această o- 
cazie o discuție interesantă în
jghebată sp'ontan pe tema : „care 
e cel mai bun elev diri ciasă'h 
Era o adevărată plăcere să as
culți pe acești profesori, majori
tatea mult mai tineri de cît elevii 
lor, vorbind cu drag și justificată 
mîndrie, despre succesele la învă
țătură ale „copiilor" din clasa 
fiecăruia.

CELOR MICI
sa. In sala plină de spectatori 
mari și mici s-a răspîndit multă 
bucurie.

„De prin clase, de prin școală 
Bune, rele adunăm
Cu curaj
Toate azi
Cu acest 
adus în

bune dar și relele constatate în 
școală. N-au fost uitați nici in- 
disciplinații, nici leneșii, nici în- 
tîrziații, nici cei care nu știu să 
păstreze avutul obștesc.

a

și voie bună 
le arătăm".
„leit-motiv” brigada 
scenă multe fapte

Micii 
artiști amatori au fost răsplă
tiți cu aplauze la scenă deschisă.

In fața spectatorilor s-au pe
rindat apoi soliștii și recitatorii 
școlii din Iscroni și echipele de 
dansuri naționale ale școlilor 
din Aninoasa

IN CLIȘEU ; La Petroșani ca și in celelalte 
localități ale raionului faza pe centre a festi
valului pionier ilor s-a bucurat de mult succes.

Două dansatoare din echipa Școlii medii mix
te din Petroșani care a interpretat un dans 
tirolez mult apreciat de spectatori.

ale 
și Iscroni.

Aprecierea ju
riului a fost aș
teptată cu nerăb
dare.

La 
nală 
zenta 
corală și briga
da artistică ale 
școlii 
noasa,
Sorin Sabin din 
Iscroni 
tătar), 
rii din 
soliștii 
Șerban
Și 
FI. 
micuțul acordeo- 
nist 
Fr.
sa.

faza raio- 
se vor pre- 

formația

din Ani- 
micuțul

(prezen- 
dansato- 

Aninoasa, 
vocali

Mariuța
Fluierătorul 

din Iscroni,

Schwartz
Aninoa-din 

recitatoarea 
Stela Pasa din 
Iscroni.
LICIU LUCIA

can cela pie
-- Cît de mult a progresat pe 

trimestrul II Țepeluș Gheorghe! 
— spune prof. Trușcă Dumitru, 
diriginte al clasei a IX-a B. Ari 
o singură medie de 6 iar restul 
de 9 și 10. Pe cînd pe trimes
trul I ă avut și o medie de 5.

- Din clasa mea, cred că cei 
mai buni vor fi electricienii Po- 
povici Titus, Miricioiu Gheorghe 
și lăcătușul Constantin Alexan
dru. Toți au numai medii de 9 și 
10, spune niîndru dirigintele cla
sei a VITÎ-a C. prof; ”” 
Cornel

— La mine, cred că 
Aurelia va fi fruntașă

ca
9 și

mai

Radulescu

tov. Tanc 
așa cum 
mai stru.

i 10. Nici 
Brîndău 

_________ __ . rău. Au 
și medii de 8 dar aii făcut 

progrese serioase față de primul

este și la Filatură 
Are medii numai de 
Berechet Dumitru 
Pantilimon nu stau 
ei și medii de

trimestru, spune dirigintele clasei 
a V-a.

— Fruntașii clasei a VJII-a 
B, vor fi cu siguranță Vlădoiu 
Dumitru și Mustea loan, intervi
ne diriginta Bolnavu Mirica. Fie
care are doar o medie de 8 iar 
restul de 9 și 10.

Dar... clopoțelul anunță începe
rea orelor. Unii profesori diri- 
ginți își iau cataloagele mergînd 
la clase și astfel discuția se 
curmă...
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ai naturii". Stră
duința lor de a 
face un lucru u- 
til șc.lii arată 
că, deși în Va
canță, cartea nu 
a fost uitată.

...Vacanța a 
fost așteptată cu 
multă nerăbdare 
de toți pionierii, 
nu numai 
joacă. Ei 
îndeplinit 
muncă pe 
„grea" pe 
de plăcută :

pentru 
au de 
și o 

cît de 
atît 
în

grijirea iepurilor. 
Chiar din prima 
zi de vacanță

UCENIC
Consiliul pedagogic al cadrelrr 

didactice de la Școala profesio
nală de ucenici din Petroșani, în 
ședința de săptămînă trecută, a 
discutat pe larg felul cum va 
fi organizată vacanța de primă
vară a ucenicilor

Pe baza experienței vacanțelor 
trecute s-a căutat să fie elimi
nate activitățile întâmplătoare, 
necontrolate. Planul vacanței a 
fost întocmit de comun acord 

î cu organizația U.T.M. din școa- 
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i
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Astfel, ucenicii în vacanță vor 

avea ocazia să-și îndrepte pașii 
spre terenurile de sport unde, 
sub îndrumarea responsabililor 
sportivi de clase, se vor pregăti 
pentru trecerea normelor G.M.A.

Continuarea antrenamentelor 
la gimnastică, volei, handbal în 
7 și fotbal va da posibilitate u- 
cenicilor să se prezinte bine pre
gătiți la campionatele viitoare 
ale școlilor profesionale.

pionierele Wihl Maria și Ungur 
Magdalena (în clișeul din mij
loc) se îngrijesc cu atenție de 
drăgălașii iepurași.

...Ziielp senine din ultimul timp, 
cald 
pri

sosit

cu soare 
vestind că 
măvara a 
i-au făcut 
pionieri să 
gîndească la gră
dina lor de flori 
Și : 
Prima 
întreprinsă în 
ceasta 
fost 
rea 
La

zarzavaturi, 
i acțiune 

a- 
dîrecție a 
seîecționa- 
semințelor. 

această trea
bă migUpas:., lu
crează cu atenție 
și răbdare pio
nierele Catană 
Viorica' și Zapîr- 
țean Georgeta. 
(Clișeul de jos).

II IN VACANTA
se organizeze de către profesorii 
școlii, meditații și consultații 
pentru elevii mai slabi, stabilin- 
du-se în acest sens un orar pre
cis

Planul de organizare a vacan
tei este îmbogățit anul acesta cu 
efectuarea unei excursii la Bucu
rești pe timp de 5 zile prin grija 
comitetului de părinți pe școală 
— care în urma activității cul
turale — a creat fondurile nece
sare excursiei

-Cei peste 60 ucenici ce. vor 
participa la excursie vor avea 
ocazia să cunoască frumoasa ca 
pitală a țării noastre după un 
program dinainte stabilit.

îndeplinirea întocmai a pro
gramului de vacanță va duce la 
îmbogățirea cunoștințelor uceni
cilor și la recrearea lor prin ac
țiuni bine organizate și plăcute.

prof. FANE ION

Ucenicii vor participa la ac
țiunea de înfrumusețare a grădi
nilor din jurul casei — arbitru 
oficial fiind chiar dirigintele care 
va face vizite acasă la fiecare 
să poată vedea ctim au înțeles 
ucenicii să-și înfrumusețeze gră
dina

Activitățile culturale și artis
tice, nu vor fi neglijate, ucenici
lor recomandîndu-li-se din timp 
spectacolele care vor fi vizionate 
în colectiv. Și echipa de dansuri 
a școlii își va continua activita
tea

Un lucru foarte bun este că, 
majoritatea ucenicilor 
scris pe 
participa 
obștească 
curățatul
parcurilor din orașul nostru.

In afara acestor activități, con
siliul pedagogic a hotărit ca în 
a doua săptămînă a vacanței să

s-an în- 
iistele elevilor ce vor 

la acțiunile de muncă 
—' plantarea de ptiieți. 
pomilor și aranjatul
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STEAGUL RO$XT

Educarea candidați lor — o sarcină 
ce nu trebuie neglijată

Măsuri care vor mări contribuția 
tineretului în procesul de producție

Recent a avut loc o adunare 
generala a organizației de bază 
de la întreprinderea de industrie 
locală „6 August" Petroșani, în 
cadrul căreia au fost primiți din 
rîndul candidaților, 3 membri noi 
de partid. Din desfășurarea adu
nării generale a reieșit că orga
nizația de bază a obținut unele 
succese în creșterea numerică a 
membrilor și candidaților de par- 
id, dar în mai mică măsură s-a 

ocupat de calitatea celor care au 
solicitat să fie primiți în partid. 
Vlajoritatea vorbitorilor au criti
cat slaba preocupare a biroului 
organizației de bază, privind edu
carea marxist-leninistă a candi
datelor de partid în perioada de 
candidatură.

Stagiul, de candidatură nu es
te o simplă formalitate, el tre
buie să constituie o școală de e- 
ducație comunistă a candidaților, 
un mijloc de pregătire politică și 
ideologică a acestora în vederea 
intrării lor în partid. Statutul par
tidului precizează că organizațiile 
de bază trebuie să se îngrijească 
necontenit de creșterea nivelului 
politic al candidaților, să-i atra
gă la munca de partid astfel ca 
la terminarea perioadei de can
didatură, aceștia să se ridice la 
nivelul pe care trebuie să-l aibă 
un membru de partid. De aceea 
este necesar ca încă de la pri
mire, candidații de partid să fie 

ț atrași la viața de partid, să li 
se repartizeze sarcini concrete, 
să ia parte activă la adunările 
-enerale, să fie încadrați în în- 
/ățămîntul de partid.

Analizînd felul cum se desfă
șoară munca de educaie politică 
a candidaților de partid la orga
nizația de bază de la întreprin
derea de industrie locală .,6 Au
gust" Petroșani, se constată că 
în această direcție există defi
ciențe. Unui munăr de 9 candi
dați de partid le-a expirat sta
giul de candidatură fără ca ei 
=ă-si întocmească documentele 
respective în vederea punerii în 
discuția adunării generale pentru 
a fi primiți în partid. Aceasta o- 
glindește că în munca biroului 
organizației de bază există încă 
lipsuri serioase în creșterea și e- 
dnc.area candidaților.

Acest lucru s-a putut vedea și 
un modul cum s-au desfășurat 

discuțiile în jurul celor 3 cereri 
e nrimire iu partid în adunarea 

care a avut loc de curînd. Expu
nerea verbală a autobiografiilor 
de către tov. Ignat Elena și Polk 
Carol nu a durat mai mult de 
două minute. Ei s-au limitat la a- 
numite date privind trecutul lor 
și al rudelor, fără să vorbească 
nimic despre felul cum au mun
cit în timpul stagiului de candi

datură, cum s-au, preocupat de 
ridicarea nivelului lor politic și 
cultural.

S’aba preocupare a acestor to
varăși față de pregătirea lor po
litică în perioada de candidatură, 
a reieșit și din răspunsurile la 
întrebările care le-au iost puse 
d« către tov. Culcea Apolon, Bo- 
nea Constantin și alți participant! 
la adunare. Ei nu au cunoscut 
problemele importante despre tre
cutul glorios al partidului nostru, 
nu și-au însușit temeinic preve
derile Statutului P.MR.. Majori
tatea tovarășilor care au pus în
trebări tovarășului Polk Carol, 
nu au fost mulțumiți de răspun
surile pe care acesta le-a dat. 
Membrii de partid au rămas sur
prinși de faptul că tov. Polk nici 
după prelungirea stagiului de 
candidatură cu 6 luni nu s-a 
preocupat de ridicarea nivelului 
lui politic. El nu a cunoscut u- 
nele aspecte important^ ale po
liticii internaționale actuale. Pre
lungirea stagiului nu a dus la 
rezultatele așteptate deoarece bi
roul organizației de bază nu a 
luat măsuri concrete privind atra
gerea candidatului Polk la acti
vitatea organizației de bază In 
această perioadă ca și mai înain
te, tovarășul Polk nu a parti
cipat la adunările generale, iar la 
învățămîntul de partid are numai 
două prezențe.

De aceste lipsuri se face vino
vat în primul rîmd biroul orga
nizației de bază. Majoritatea 
membrilor și candidaților de par
tid nu sînt încadrați la învăță- 
mîntul de partid și nu au repar
tizate sarcini concrete. Acest lu
cru se manifestă în mod deose
bit la membrii și candidații de 
partid din localitățile Lupeni și 
Vulcan. Astfel, tov. Bobu loan și 
Motea loan din unitățile nr. 37 
și, respectiv, 38 Lupeni, ambii 
noi membri de partid, nu partici
pă la nici o formă de învățămînt, 
nu au sarcini concrete. Același 
lucru se întîmplă și cu tov Fe
lea loan din unitatea nr. 40 Arul- 
cari și tov. Latkulik Iosif din i.i- 
mtatea 58 Vulcan, care nu au 
sarcini și. nu participă la învăță- 
mint.

La cercul de studiere a Statu
tului P.M.R. nu participă de cît 
50 la sută din candidați, iar la 
cercul de studiere a Istoriei 
P.M.R. de la Livezeni de aproape 
două luni de zile nu s-a predat 
nici o lecție De asemenea biroul 
organizației de bază nu face to
tul pentru ca membrii și candi
dații de partid să participe cu 
regularitate la adunările genera
le. De la adunarea generală din 
19 martie a.c. au lipsit 50 de 
membri și candidați de partid

Participarea candidaților la a- 
dunări nu depășește procentajul 
de 50 la sută.

Pentru înlăturarea lipsurilor 
existente, biroul organizației de 
bază trebuie să muncească mult 
mai organizat cu candidații de 
partid, să-i încadreze fără întâr
ziere în învățămîntul de partid, 
să-i mobilizeze cu regularitate la 
adunările generale, și să le tra
seze sarcini concrete. Membrii de 
partid din organizația de bază 
care au dat recomandări unor 
tovarăși spre a deveni candidați 
de partid au obligația morală și 
politică de a-i ajuta să devină 
buni membri de partid.

Educarea partinică a candidați
lor trebuie să constituie o sarcină 
pentru întreaga organizație de 
bază, pentru fiecare comunist în 
parte. Organizația de bază să 
urmărească în permanență acti
vitatea fiecărui candidat, să-l în
drume și să-l controleze în mun
că, să-l tragă la răspundere a- 
tunci cînd nu se achită cu cinste 
de sarcina încredințată.

Urmărind în permanență mun
ca și comportarea candidaților, 
verificînd în practică însușirile 
lor personale, biroul organizației 
de bază își va îndeplini sarci
nile ce-i revin în ce privește e- 
ducarea partinică a viitorilor 
membri de partid.

Z. ȘUȘTAC

De cînd lucrează ca maistru de atelier, tovarășul Dumi
trescu Jean a calificat numeroși tineri, care azi obțin succese 
de seamă în muncă. IN CLIȘEU : Maistrul Dumitrescu Jean 
supraveghează lucrul sudorului Egri Francisc care constru
iește un banc de probă pentru rodajul la cald al motoare
lor auto. Bancul executat din resurse interne, după propu
nerea maistrului, aduce întreprinderii de utilaje și transpor
turi de la Livezeni economii de circa 60.000 lei pe an.

■Recent, comitetul U.T.M. al mi
nei Uricani a convocat o plenară 
lărgită cu birourile organizațiilor 
de sectoare și șefii brigăzilor de 
tineret. Tovarășul Scorpie loan, 
secretar al comitetului U.T.-'țj. pe 
mină a prezentat un referat întoc
mit în lumina sarcinilor trasate 
de plenara VÎII-a a C.C. al 
U.T.M. din 10 februarie a.c

Referatul a reliefat contribuția 
tinerilor mineri și muncitori de 
la Uricani în procesul de produc
ție. îndeplinirea și depășirea rit
mică a planului, ridicarea conti
nuă a productivității muncii și 
reducerea prețului de cosi, au 
constituit pentru organizațiile 
U.T.M. obiective principale în în
trecere. Exemplul brigăzilor de 
tineret conduse de tovarășii Hriț- 
can Vasile. Cîrciumaru Victor, 
Năsăleanu Miron, Poloboc Cons
tantin care lunar își depășesc 
sarcina de plan cu 100—250 tone 
de cărbune a fost urmat de toate 
brigăzile de tineret.

Un aport însemnat în lupta 
pentru realizarea de economii l-au 
adus cele 6 brigăzi U.T.M de 
muncă patriotică. Numai în luni
le ianuarie—februarie, aceste bri
găzi au realizat economii în va
loare de 20.000 lei. Cu toate 
aceste realizări bune. refe
ratul a scos în evidență faptul 
că tineretul de la mina Uricani 
nu și-a ridicat activitatea lâ ni
velul sarcinilor

Unele brigăzi de tineret de la 
sectorul II nu luptă cu suficientă 
hotărîre pentru îndeplinirea anga

jamentelor luate. Din cauza co-i 
mddității unor membri din birou ■ 
rile organizațiilor U.T.M,. la 
sectoarele I, IT și V nu se ține 
o evidență clară asupra activi
tății fiecărui tînăr în procesul 
de producție.

In cadrul discuțiilor, pârtiei, 
panții au dezbătut pe larg pla
nul de măsuri prezentat de co
mitet, îmbunătățindu-1 cu propu
neri concrete. In cuvîntul său 
tov. Alboiu Gheorghe a arătat că 
tinerii de la sectorul V au posi
bilitatea să depășească economiile 
prevăzute pe anul 1960 cu 25.000 
lei. Tovarășul Hrițcan Vasile s-a 
angajat în numele brigăzii pe 
care o conduce să extragă peste 
plan în decursul acestui an 5.000 
tone. De asemenea angajamentul 
de a colecta fier vechi a fost spo
rit cu. 30 tone.

Tovarășul Bădescu Nicolae, se- 
cretarul organizației U T.M. de la 
sectorul II s-a angajat ca într-un 
timp scurt să mărească numărul 
brigăzilor de tineret din sector și 
să atragă cît mai mulți tineri 
în brigăzile U T.M. de muncă 
patriotică

Pentru a mări contribuția ti
neretului în procesul de producție 
s-a propus declararea unor noi 
sectoare de tineret. Participanții 
au subliniat în discuții că acest 
lucru va duce la creșterea spiri
tului de răspundere în muncă al 
tinerilor.

Propunerile bune și angajamen
tele luate fin cadrul plenarei au 
dovedit hotărîrea tineretului de 
la mina Uricani de a-și îmbună
tăți munca și de a înscrie noi 
succese în procesul de producție 
în toate domeniile de activitate.

Munca colectivă — 
chezășia succesului 
activității biroului 

organizației de bază 
(Urmare din pag. l-a)

seama secretarului organizației 
de bază, nu se duce o muncă co
lectivă sau nu există răspundere 
personală față de îndeplinirea 
sarcinilor

Biroul organizației de bază 
este organul executiv al organi
zației, el are sarcina de a orga
niza îndeplinirea hotărîrilor adu
nărilor generale ale . comuniștilor, 
răspunde de buna desfășurare a 
muncii între două adunări gene
rale. In fața comuniștilor care 
le-au acordat toată încrederea, 
alegîndu-i în biroul organizației 
de bază, membrii biroului poar
tă o mare răspundere. Prin mun
ca depusă ei trebuie să justifice 
încrederea ce li S-a acordat. 
Membrii biroului organizației de 
bază din sectorul II al minei Pe- 
trila dovedesc că sînt demni de 
această încredere.

In cursul acestui an în raio
nul Petroșani urmează să se e- 
xecute un mare volum de lucrări 
de împăduriri. La executarea a- 
cestor lucrări tineretul raionu
lui s-a angajat să aducă o con
tribuție importantă.

Pentru a veni în ajutorul tl- 
neiilor în această importantă 
acțiune patriotică, dăm mai jos 
cîteva indicații privind tehnica 
plantării puieților.

*

In acest an se vor executa 
lucrări de plantații cu puieți de 
molid, de pin, de salcîm și în 
cantități mai mici, cu puieți de 
alte foioase. Tinerele plantule se 
vor așeza în gropi de 30 cm. 
adîncime, 30 cm. lățime și 30 
cm. lungime. Locul pe care se 
vor executa gropile se va pre
găti astfel : solul se va săpa în 
vetre de 60/80 cm. îndepărtîndu- 
se buruienile. Pe terenurile în 
pantă se vor face mici terase cu 
dimensiunile arătate mai sus, 
la distanțe ce variază de la 
1 —1.40 m. Gropile se vor face 
în mijlocul vetrelor. Plantarea 
puieților va decurge astfel: 
plantatorul ține cu mîna stîngă 
puietul, potrivindu-1 astfel ca 
locul care marchează începutul 
tulpinii (denumit colet), să fie 
la nivelul părții superioare a

Cum trebuie executate lucrările de refacere 
a pădurilor

gropii. Se aduce apoi, în trei rîn- 
duri. pămînt reavăn pe lîngă 
puiet îndesîndu-se bine pe lîngă 
rădăcini pînă se umple groapa. 
Prin aceasta se urmărește ca ră
dăcinile micilor plante să stabi
lească de la început un contact 
strîns cu solul din care își vor 
extrage apa necesară și substan
țele minerale. Atragem atenția 
că dacă nu se respectă această 
recomandare, adică dacă puieții 
nu sînt bine fixați în gropi, ei 
nu vor putea face de la început 
legătura cu pămîntul, deci nu-și 
vor putea extrage apa imediat 
după plantare ci cu întîrziere, 
lucru ce poate dăuna. Pentru a 
asigura reușita lucrărilor este 
important să se aplice întocmai 
procedeul arătat mai sus, adică 
umplerea gropii cu pămînt în 
trei etape și tasarea solului de 
fiecare dată.

Verificarea modului de luciu 
se face trăgînd puietul plantat 
de sub mugurele terminal, cu 
vîrfurile a două degete. Dacă 
puietul iese din groapă sau se 
mișcă, el trebuie scos și replan- 
tat într-o groapă nouă. Este de 
asemenea necesar să se observe 

ca rădăcinile plantelor să fie a- 
șezate vertical, la centrul gro
pilor și să nu stea îndoite.

Puieții de foioase se recepea- 
ză după plantare, adică se re
tează la cca. 2 cm. de la pa- 
mînt. astfel ca să le rămînă cel 
puțin un mugure. In jurul tăie
turii se aduce puțin pămînt, iar 
partea aeriană a puietului (cea 
tăiată) se înfige alături ca mar
tor.

Pe lîngă plantații, se vor e- 
xecuta și semănături directe cu 
molid. Sămînța, în cantitățile 
stabilite de organele silvice, se 
împrăștie pe vetre de forma ce
lor descrise mai sus și se ta- 
sează ușor. Se aduce apoi dea
supra un strat subțire de 1 cm. 
de pămînt care de asemenea se 
îndeasă astfel ca între semințe 
și sol să se stabilească un con
tact sigur. Vetrele semănate se 
marchează cu o ramură uscată, 
pentru a se deosebi de cele ne 
însămînțate.

Imediat după topirea zăpezii, 
pe semințișurile tinere se vor 
executa lucrări de revizuiri. Este 
necesară verificarea fiecărui pu
iet în parte, tasarea solului în 

jurul lor și, eventual aducerea 
de pămînt pe lîngă fiecare plan
tă, dacă ea nu este acoperită pî
nă la nivelul coletului. '

Tot pe această suprafață se 
elimină, prin retezare cu secera, 
în a doua jumătate a lunii mai, 
sau în prima jumătate a lunii 
iunie, ierburile care copleșesc 
puieții. La această lucrare tre
buie multă precauție pentru a nu 
călca, zdreli, sau tăia puieții.

Primăvara se prășesc, de pre
ferință cu săpoiul, semipțișurile 
de foioase'. Cu această ocazie se 
sapă solul pe toată vatra', sau 
dacă plantațiile sînt executate 
pe tăblii, atunci pe toată supra
fața tăbliilor. Săpoiul pătrunde 
la cca. 15 cm. în sol. tăind toate 
buruienile și afînîndu-I. Se 
creează astfel condițiuni mai 
bune pentru rădăcini, înlesnin- 
du-se atît pătrunderea umezelii, 
cît și aerisirea solului.

Am arătat mai sus cîteva dm 
lucrările cele mai frecvente de 
refaceie a pădurilor, care se vor 
executa în primăvara aceasta în 
cuprinsul raionului.

Pentru ca lucrările să se des
fășoare în bune condițiuni, fie

care șantier va avea cîte un 
responsabil, tehnician silvic, ca
re va instrui tinerii la locurile 
de muncă, arătîndu-le în amă
nunt modul în care trebuie exe
cutate lucrările și controlînd pe 
parcurs calitatea lor. In intere
sul bunei desfășurări a lucrului, 
este necesar ca între organiza
țiile U.T.M. și unitățile silvice 
să existe o strînsă colaborare 
o la începutul și pînă la sfîr- 
șitul campaniei de lucru. Recep
ția lucrărilor se va face prin mă
surători cu aparate de precizie. 
Evidența lor se va face prin foi 
de pontaj-recepție.

Este important să nu se piar
dă din vedere că lucrările sil
vice au un caracter sezonier. Ele 
trebuie executate într-un anumit 
interval de timp. Sezonul de 
lucru odptă pierdut, restanțele 
nu se mai pot recupera, deci pla
nul poate rămîne neîndeplinit. 
Astfel de întîrzieri pot duce la 
compromiterea materialului de 
împădurire (puieți sau semințe) 
fapt care poate aduce pagube.

Sîntem convinși că prin con
tribuția tineretului, lucrările sil
vice din campania ce ne așteap
tă se vor executa la timp și în 
bune condițiuni.

ing. TUDOR MORARIU
Direcția regională 

de economie forestieră — Deva



VIZITA LUI N.S. HRUȘCIOV IN FRANȚA
PLECAREA DIN MOSCOVA

Declarația Ministerului de Externe 
al R. D.

MOSCOVA 23. Corespondentul 
Agerpres transmite:

Miercuri la Moscova a fost o 
dimineață minunată de primă
vară. Numeroși locuitori ai ca
pitalei s-au sculat în această zi 
parcă mai devreme decît oricînd 
ca să-1 conducă pe N. S. Hruș- 
ciov, șeful 
care pleacă

Ca și de 
pleacă în

guvernului sovietic, 
în Franța, 
fiecare dată 
misiunile sale care 

contribuie la pacea lumii și la 
apropierea între popoare, șeful 
guvernului sovietic trece spre 
aeroport de-a lungul bu'evardu- 
lui Lenin, care întretaie impu
nătorul cartier ce s-a ridicat în 
ultimii ani în partea de sud-est 
a Moscovei. Și de fiecare dată 
constructorii care înalță 
dire după alta, 
rinței de pace 
tice, se adună 
etaj pentru a-1 
succes. Și i 
levardul Lenin, văd pe acoperi-

cînd

o clă- 
ca simbol al do- 
a Uniunii Sovie- 
pe cel mai înalt 
saluta și a-i ura 

acum, trecînd pe bu-

șurile clădirilor mii de munci
tori constructori care s-au adu
nat să-1 salute pe N. S. Hruș
ciov.

Spre aeroportul situat la mar
ginea Moscovei 
zeci de 
stat ale 
capitala

Pînă 
mai sînt 45 de minute. Dar pe 
aeroport s-au adunat mii de oa
meni ai muncii, veniți 
țească în aceste clipe pe Nikita 
Sergheevici, care va 
Franța asemenea unui steag do
rința lor de pace, de prietenie 
și de înțelegere.

Crainicul postului de radio 
Moscova, care descrie de pe ae
roport plecarea, denumește avio
nul „IL-18" o „pasăre aducătoa
re a primăverii", subliniind că 
această dimineață însorită este 
un „adevărat mesager al dez
ghețului în relațiile internațio
nale". La ora

se îndreaptă 
mașini cu drapelele de 
țărilor reprezentante în 
Uniunii Sovietice.
la plecarea avionului

să-1 înso-

duce în

7,30 pe aeroport

Sosirea înalților oaspeți la Paris
PARIS 23 (Agerpres)
La 23 martie, la invitația ge

neralului De Gaulle, președin
tele Republicii Franceze, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. împreu
nă cu familia, a sosit la Paris, 
unde va face o vizită oficială.

Pe aeroportul Orly de lîngă 
Paris, N. S. Hrușciov a fost pri
mit de generalul De Gaulle îm
preună cu soția, de primul minis
tru Debre, de ministrul Afacerilor 
Externe, Couve de Murville, de 
ministrul de Război Messmer și 
de alți membri ai guvernului, de 
președinții camerelor parlamen
tului, de persoane oficiale și de 
invitați.

Printre cei care l-au întîmpinat 
pe N. S. Hrușciov, se aflau, de 
asemenea, membrii ambasadei so
vietice în Franța în frunte cu S. 
A. Vinogradov, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S.

Pe aerodrom se aflau și șefii 
unor ambasade și misiuni diplo
matice acreditați la Paris, nume
roși reprezentanți ai presei, pos
turilor de radio și televiziune, 
cinematografiei.

...In tot răstimpul cît a durat 
călătoria de la Moscova la Paris, 
itinerariul avionului a fost urmărit 
cu emoție și nerăbdare: Copen
haga, Amsterdam, Cambrai, Paris.

...Vîntul ușor de primăvară face 
să fluture drapelele de stat pur
purii sovietice și drapelele trico
lore franceze. Tribunele sînt pline 
pînă la refuz. Garda de onoare 
este dispusă, de o parte și de 
cealaltă a covorului roșu de 120 
metri care duce spre salonul de 
onoare construit special de curînd 
pentru primirea înalților oaspeți. 
Pe pereții salonului, îmbrăcați în 
catifea, se află tablouri din Lu- 
vru.

Difuzoarele fac ultimele probe 
de sunet în timp ce fotografii și 
operatorii cinematografici din lu
mea întreagă caută, de pe locurile 
care le sînt rezervate, unghiul 
cel mai favorabil sub 
poată fotografia pe N. S. Hruș
ciov.

Toate privirile se 
spre cerul limpede de martie. In 
aer apare uriașul avion cu patru 
motoare „IL—18". La ora 10,52, 
ora locală, avionul aterizează lin.

Avionul sovietic se îndreaptă 
spre clădirea aeroportului. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov co
boară în aclamațiile puternice ale 
populației Parisului, venită să-1 
salute. Mulți flutură deasupra ca
petelor stegulețe sovietice și fran
ceze. Președintele Charles De 
Gaulle, primul ministru Michel 
Debre și celelalte persoane ofi
ciale se apropie de N. S. Hruș
ciov și schimbă saluturi.

Intr-o liniște solemnă răsună

Care să-1

îndreaptă

Sovietice și Mar-
Hrușciov și pre

imnul Uniunii 
seillesa. N. S. 
ședințele De Gaulle trec în re
vistă garda de onoare, apoi se 
îndreaptă spre salon. Copiii mem
brilor coloniei sovietice din Paris 
oferă oaspeților buchete de tran
dafiri roșii.

In salonul de primire, genera
lul De Gaulle îl prezintă pe N.S. 
Hrușciov conducătorilor statelor 
membre ale comunității franceze, 
membrilor guvernului francez și 
celelalte persoane oficiale. N. S. 
Hrușciov salută pe membrii am
basadei sovietice.

Președintele Franței rostește o 
cuvîntare de salut. Primit cu ă- 
plauze puternice răspunde N. S. 
Hrușciov. N. S. Hrușciov, Char
les De Gaulle și persoanele care 
îi însoțesc i-au loc apoi în mașini 
și cortegiul escortat de motoci- 
cliști se îndreaptă spre Paris.

Răsună prelung cele 101 lovi
turi de tun în semn de salut care 
vestesc parizienilor că cortegiul a 
intrat prin Porte D-Orleans în 
capitala Franței.

Parisul l-a întîmpinat cu căl
dură pe trimisul poporului sovie
tic. Pe străzi și în piețe, la fe
restrele larg deschise și în bal
coane, mii de oameni fac semne 
de salut cu mîna, cu batiste, cu 
stegulețe. Pretutindeni se văd fe
țe zîmbitoare. Fațadele multor 
case sînt pavoazate cu steaguri 
sovietice și franceze, cu pancarte 
și lozinci purtînd cuvinte de sa
lut și îndemnuri de a întări prie
tenia dintre popoarele celor două 
țări.

Cortegiul trece prin bulevardul 
Montparnasse. Motocicliștii sînt 
înlocuiți de o excortă a gărzii re
publicane, călări, în uniforme ro
șii. Răsună fanfarele.

Coloana de mașini ajunge pe 
cheiul Senei și se îndreaptă spre 
reședința pusă la dispoziția șefu
lui guvernului sovietic în Pala
tul Ministerului Afacerilor Exter
ne al Franței de pe Guai d’Orsay.

sosește N. S. Hrușciov, șeful 
vernului sovietic, împreună 
soția sa Nina Petrovna și 
membri ai familiei, precum 
grupul de persoane oficiale < 
îl însoțesc în călătoria sa : 
leksei Kosîghin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe, Ghe- 
orghi Jukov, președintele Comi
tetului de Stat al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru le
gături 
ne, și

Pe 
rămas 
lui sovietic se află conducătorii 
de partid și de stat : Averki A- 
ristov, Leonid Brejnev, Ekateri
na Furțeva, Nikolai Ignatov, 
Frol Kozlov, Otto Kuusinen, A- 
nastas Mikoian, Npri+din Mu- 
hitdinov, Mihail Suslov, Nikolai 
Șvernik, Kliment Vcroșilov, 
Piotr Pospelov, Demian Korot- 
cenko, Dmitri Polianski.

La plecarea lui N. S. Hruș
ciov aU participat de asemenea 
Jean de la Grandville. însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
Franței în U.R.S.S., diplomați 
străini și numeroși ziariști.

N. S. Hrușciov a salutat pe 
conducătorii și miniștrii sovietici 
care au venit să-1 conducă. „Tim
pul este frumos", soune șeful 
guvernului sovietic. Pe aeroport 
răsună aclamații „Drum bun !“.

Tovarășul Hrușciov își ia ră
mas bun cu multă căldură de la 
oamenii muncii care îl salută cu 
puternice aplauze fluturîndu-și 
pălăriile. Un grup de copii în- 
mînează lui N. S. Hrușciov bu
chete de flori. Șeful guvernului 
sovietic se îndreaptă spre puter
nica corabie aeriană cu care în 
numai 4 ore va străbate 3.000 
de kilometri. De pretutindeni ră
sună urarea de drum bun. De 
pe scara avionului cu pălăria în 
mînă N. S. Hrușciov salută din 

cu multă căldură pe mos- 
Motoarele încep să du-

gu- 
i cu
alți 

Și 
care

A-

culturale cu tarile străi- 
alte persoane.

aeroport pentru a-și lua 
bun de la șeful guvernu-

nou 
coviți. 
duie și peste cîteva clipe avio
nul pornește, îndreptîndu-se spre 
Paris.

BERLIN (Agerpres)
In legătură cu recenta decla

rație a generalului Norstad, co
mandantul suprem al forțelor ar
mate ale N.A.T.O. în Europa, cu 
privire la proiectata creare a u- 
nor forțe mobile multinaționale 
ale N.A.T O.. înzestrate cu arma 
nucleară, Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Democrate 
Germane, arată că prin aceasta 
N.A.T.O. satisface cererea minis
trului de Război de la Bonn, 
Strauss, care în decembrie 1959 
a propus ca comandamentul 
N.A.T.O. să creeze asemenea for 
țe armate.

în declarația Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Germane 
se subliniază că inițiativa gu
vernului vest-german în proble
ma creării forțelor mobile atomice 
ale N.A.T.O. arată că această 
înarmare este în primul rînd în 
avantajul militariștilor germani

După cum se subliniază în de-( 
clarație, deși primele contingente 
ale „trupelor mobile" ale N.A.T.O. 
trebuie să fie alcătuite din trupe

Germane
americane, engleze și franceze, 
în declarația sa generalul Nors- 
tad a lăsat să se înțeleagă că 
ulterior acestora li se vor ală
tura și trupe vest-germane. Des
pre aceasta a vorbit și Strauss 
în declarația făcută la 7 martie 
în fața reprezentanților presei.

In întreaga lume popoarele își 
pun mari speranțe în conferința 
de la Geneva pentru dezarmare 
și în conferința conducătorilor ce
lor patru puteri. Ele trebuie să-și 
unească eforturile pentru a face 
să eșueze acțiunile guvernului de 
la Bonn îndreptate în prinsul 
rînd împotriva realizării unui a- 
cord cu privire la dezarmarea 
generală

Poporul german, se subliniază 
în declarație, este deosebit de in
teresat în micșorarea primejdiei 
de război, deoarece principala pri
mejdie pentru pacea în Europa 
pornește de la Germania occiden
tală. Crearea forțelor atomice 
mobile ale N.A T O., «a mări fă
ră îndoială și mai mult această 
primejdie.

In Germania occidentală 
pămînturilor țărănești

BERLIN 23 (Agerpres).
Autoritățile vest-germane con

tinuă să 
țăranilor

După 
ADN în 
berg pînă la sfîrșitul anului cu
rent vor fi încartiruit) 30.000 
soldați ai Bundeswehrului, ceea 
ce va necesita „o confiscare pe 
scară mai largă" a pămînturilor 
aparținînd țăranilor.

In landul Renania 
Westfalia confiscarea 
pămînturilor țăranilor 
fectuată în cursul ultimelor luni 
exclusiv pentru instalarea 
subunități atomice.

Ministerul de Război de 
Bonn intenționează să aducă 
Harsefeld, situat la cîțiva kilo
metri de frontiera cu R. D. Ger
mană. o unitate a Bundeswehru
lui al cărei efectiv este 
deocamdată în secret.

confiște pămînturile 
pentru scopuri militare, 
cum anunță agenția 
landul Baden Wurtem-

de nord 
forțată a 
a fost e-

de

ia 
la

ținut

-------- ----------- ... ----------

Adenauer a plecat în Japonia
NEW YORK 23 (Agerpres).
După cum transmite din San 

Francisco agenția United 
International, cancelarul

Pe urmele

Press 
R. F.

Germane, Adenauer a plecat la
22 martie cu avionul din San 
Francisco la Honolulu de unde 
se va îndrepta spre Tokio.

„axei" Berlin-Tokio
TASSTOKIO 23 (Agerpres).

In legătură cu apropiata vi
zită în Japonia a cancelarului 
vest-german Adenauer, ziarele 
și revistele japoneze publică ar
ticole în care comentează 
acestei vizite.

Revista „Sekai Siuho" 
blicat, printre altele, un 
semnat de Fritz Schaffer, 
pondentul ziarului vest-german 
„Die Welt". In prefața acestui 
articol, redacția revistei subli
niază că vizita lui Adenauer în

scopul

a pu- 
articol 
cores-

------------------ ------------------- 1 ............... ------------------- -------------------

Protestul partidului EDA împotriva transferării 
lui Manolis Glezos în insula Corfu

ATENA 23 (Agerpres) TASS
Intr-o declarație transmisă pen

tru a fi publicată în presă, par
tidul Uniunea democrată de stîn- 
ga își exprimă protestul împotri
va transferării lui Manolis Gle- 
zos în închisoarea de drept co
mun de pe insula Corfu. EDA 
consideră această hotărîre drept 
o încercare a autorităților „de a 
lipsi pe Glezos de dreptul de a 
se apăra", precum s> de a-i sub
mina sănătatea.

După cum se știe, la 8 aprilie 
la Curtea de apel din Atena se 
va judeca recursul lui Glezos în 
legătură cu faptul că recent tri-

bunalul penal a declarat 
apelul lui prin care, cere 
opiniei publice mondiale 
condamnat pe acest motiv 
7 luni închisoare.

După cum relatează 
„Neologos Patron", la 21 
un grup de deputați din 
EDA l-an vizitat pe 
Justiției, Kallias, pentru a protes
ta împotriva transferării lui Ma
nolis Glezos în închisoarea din 
Corfu și pentru a cere să i se 
acorde posibilitatea de a se apăra 
cu prilejul recursului ce va fi ju
decat de curtea de apel la 8 a- 
prilie.

ilegal 
sprijin 
și l-a 

la încă

ziarul 
martie 
partea 

ministrul

Japonia coincide cu momentul 
culminant al luptei ce se dă în 
parlamentul japonez în jurul 
tratatului de securitate revizuit 
japono-american. Numindu-1 pe 
Adenauer „soldat al frontului 
antikomintern", revista arată că 
tratativele care vor avea loc în
tre Adenauer și primul ministru 
Kiși, care a fost pe vremuri 
membru al guvernului Todzio, 
dau loc la presupunerea că se 
intenționează să se traseze ca
lea spre un nou pas antikomin- 
tern japono-german.

Ocupîndu-se în articolul său 
de vechile legături dintre Ger
mania și Japonia Fritz Schaffer 
își amintește cu vădit regret de 
forța pe care au avut-o odinioa
ră cele două țări cînd, scrie el, 
Japonia și Germania reprezen
tau „factorul esențial care deter
mina politica internațională".

Schaffer întrevede în actuala 
vizită a lui Adenauer în Japo
nia „existența anumitor factori 
simbolici". Amintind despre vi
zita pe care primul ministru ja
ponez Kiși a făcut-o anul trecut 
în Germania occidentală, Scha
ffer arată că actuala „vizită de 
răspuns poate fi 
o tendință de a 
care pornește din 
se întinde pînă 
Bonn".

considerată ca 
consolida axa 
Washington și 
la Tokio și

continuă confiscarea 
în scopuri militare

Confiscarea pămînturilor țără
nești în R. F. Germană stîrneșf 
protestele populației locale. Ast
fel, în cadrul adunării locuito
rilor din comuna Almuthshausen 
(landul Hessen) a fost adoptată 
o rezoluție împotriva intenției 
de a se crea un poligon de tra
gere pentru Bundeswehr. In re
zoluție se subliniază că țăranii 
se vor opune prin toate mijloa
cele confiscării pămînturilor lor.

Conducerea locală a comunei 
Dorlar (landul Hessen) a res
pins cererea autorităților milita
re de a li se pune la dispoziție 
loturi mari de pămînturi pentru 
lărgirea poligonului militar.

—O-------

O seară închinată 
prieteniei tineretului 

romîn și polonez
VARȘOVIA 23. Coresponden

tul Agerpres transmite :
La Palatul tineretului din Var

șovia a avut loc o seară închina
tă prietenie» dintre tineretul ro
mîn și polonez. Despre viata 
nouă a tineretului romîn a vor
bit ziaristul Rudolf Hoffman de 
la revista „Tineretul lumii".

După expunere, ca și în zilele, 
următoare, au fost prezentate la 
Palatul tineretului filmele romî- 
nești „București, oraș înfloritor", 
„Munții Retezat", „Theodor A- 
man", „O zi pe litoral" și ,,Bar
bu Lăutaru". Filmele romînești 
au trezit un viu interes în rîn- 
durile spectatorilor.

—O

Posturile de radio japoneze 
în slujba „războiului 

psihologic”
TOKIO 23 (Agerpres) TASS 

anunță:
După cum reiese dintr-o rela

tare a ziarului „Asahi Evening 
News" secția pentru „războiul 
psihologic" de pe lîngă coman
damentul forțelor armate ameri
cane din Japonia folosește postu
rile de radio japoneze pentru des- 
lășurarea unui adevărat „război 
psihologic" împotriva Republicii 
Populare Chineze și împotriva 
Republicii Democrate Coreene. In 
informație se arată că în baza 
acordului administrativ în vi
goare, americanii organizează zil
nic emisiuni de propagandă îm
potriva acestor țări prin posturile 
de radio din Tokio și Osaka ale 
corporației radiodifuziunii japo
neze.


