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Fruntași în lupta 
pentru economii

Directivele plenarei
P.M.R. din 3—5 decembrie 1959 
au constituit un far călăuzitor 
pentru colectivul sectorului elec
tromecanic al minei Lonea. în
drumați de către organizația de 
bază de partid, mobilizciți de 
exemplul comuniștilor, meseria
șii din sector au pornit încă de

Problema calității firelor și a bobinelor produse la Filatura 
Lupeni preocupă pe toate brigadierele secțiilor unde se hotărăște 
soarta producției. Dese sînt consfătuirile care se țin în secția a 
II I-a în scopul îmbunătățirii calității produselor. Cu prilejul
unei astfel de consfătuiri le-a surprins obiectivul fotografic pe
brigadierele Bordea Maria, Moldovan Varvara, Stullcr Alexandrina, 
Albert Magda și pe maistrul principal Iancu Aurelia (a doua 
dreapta) analizînd posibilitățile de reducere a deșeurilor și de 
bunătățire a calității firelor.
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Agitația vizuală in sprijinul 
producției

La mina Petrila agitația vi
zuală este o oglindă a muncii 
colectivului exploatării. Ea popu
larizează experiența înaintată a 
fruntașilor în producție, îi evi
dențiază pe cei mai merituoși și 
harnici muncitori, tehnicieni și 
ingineri și critică totodată cu 
asprime pe codași, pe cei care 
nu se preocupă cu răspundere 
de îndeplinirea sarcinilor.

La panoul de onoare al ex
ploatării sînt expuse fotografiile 
fruntașilor în 
niștii Croitorii 
Carol. Michiev 
can Constantin 
obținut cele mai 
pășiri de plan

IJn loc de seamă în agitația 
vizuală îl au caricaturile. Ele 
satirizează pe cei care dau căr
bune de proastă calitate, care 
lipsesc nemotivat de la serviciu 
Unul din cei ce fac nemotivate 
este Cotîrța Marin, de la secto-

întrecere • romii- 
Gheorghe. Szabo 
Gheorghe, Fleș- 
și alții, care au 

frumoase de-

—=*

în ctirînd
Vor începe lucrările 

de împăduriri
Printre sarcinile de seamă 

care revin tinerilor în cursul a- 
cestui an, în privința realizării 
de economii, lucrările de împă
duriri ocupă un loc important.

Tineretul Văii Jiului —- pre
vede planul economic al Comi
tetului raional U.T.M. — va îm
păduri în cursul anului 251 ha. 
teren, va întreține , arboretul pe 
o suprafață de 200 ha., va con
tribui la combaterea dăunători
lor pe un teren de 250 ha.

Pentru pregătirea și organi
zarea acțiunilor patriotice ale ti
neretului de refacere a patrimo
niului forestier a fost constituit 
zilele trecute un comandament 
raional. Din comandament fac 
parte tovarășii Neagu Gheorghe, 
secretar al Comitetului raional de 
partid, Antal Ștefan, prim-secre- 
tar al Comitetului raional U.T.M , 
îng. Fulga Cornel, director al 
I. F. Petroșani, activiști U.T.M., 
conducători de întreprinderi și 
instituții.

Comandamentul a elaborat un 
plan de măsuri pentru eșalona
rea lucrărilor de împăduriri șf 
organizarea șantierelor de tine
ret pentru executarea acestor 
lucrări.

Lucrările de împăduriri vor în
cepe la 7 aprilie a. c.
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•» 
fii um seuior au pornii inca ae » 
la începutul anului la luptă J 
pentru a realiza cit mai însem- • 
nate economii de materiale. « 

In bătălia economiilor o im- ♦ 
portanță deosebită s-a acordat j 
descoperirii și valorificării resur- ♦ 
selor interne. •

Printre fruntași în realizarea • 
de economii se numără lăcătușii ? 
conduși de tovarășii Gubaș Tuliu, 1 
Munteanu Carol și Emanoil lo- J 
sif, brigăzile de electricieni con- • 
duse de Balint Eugen, Krausz t . . - - - - ,

♦
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Ludovic, Bulișca Gheorghe și 
alții.

Acordind atenția cuvenită des
coperirii și valorificării resurse
lor interne, colectivul sectorului 
electromecanic al minei Lonea a 
realizat de la începutul anului 
și pînă în prezent economii în 
valoare de 33.678 lei.

V. MIHAI
corespondentrul I al minei. Pentru două 

sențe nemotivate el a pierdut 
suma de 267 lei, rația de căr
buni și alocația de stat pentru 
copii.

IJn panou situat în . țața, clă
dirii biroului minei critică fap
tul că minerii din brigada de ti
neret condusă de tovarășul Ce- 
pălău Aurel .nu. dau atenția, cu
venită alegerii șistului vjzibil 
din cărbune, lucru pentru care 
brigada a fost penalizată 
ștergerea unei cantități de 
'torte de cărbune.

Alte panouri 
cuplătorii de la 
și a'ți muncitori 
nit folosesc din 
de lucru. Printre cei criticați 
pentru asemenea lipsuri sînt 
Bonig Vilhelm, Roșea loan, Sava 
Aurel. Corman Constantin, 
rag M., Marinescu Ștefan 
Munich Rudolf.

In urma muncii de agitație 
numeroși muncitori au lichidat cu 
lipsurile pentru care au fost cri
ticați. Agitația vizuală constituie 
un ajutor prețios pentru stimu
larea inițiativei creatoare a mun
citorilor și educarea lor în spi
ritul unei noi. atitudini față de 
munca.

satirizează 
puțul auxiliar 

de la niih'ă care 
plin cele 8 ore 

cei 
lipsuri

perirea și folosirea resurselor in
terne.

A reieșit de asemenea că în 
munca de primire în partid în 
organizația de bază nr. 5 au exis
tat și unele deficiențe. Preocupîn
du-se de primirea în partid a 
candidaților cărora le expiră sta
giul, biroul organizației de bază 
nu s-a mai preocupat în suficien
tă măsură de sprijinirea munci
torilor buni din sector care nu
tresc dorința de a intra în rîn
dul candidaților. Ca urmare, de 
la ultimele alegeri și pînă în 
prezent, în această organizație de 
bază au fost primiți doar 3 can-: 
didați, deși posibilitățile sînt mult 
mai mari. Mai mulți vorbitori, 
între care tov. Coconeț Vasile au 
cerut biroului organizației de ba
ză nr. 5 să învețe să îmbine ar
monios preocuparea pentru pri
mirea de noi membri cu cea pen
tru sprijinirea celor care solici
tă intrarea în rîndurile candida
ților, să desfășoare în rîndul lor 
o susținută muncă educativă.

Din referatul biroului organi
zației de bază nr. 3 au putut fi 
trase de asemenea învățăminte. A 
fost apreciat faptul că membrii 
de partid din această organizație 
se ocupă îndeaproape, la locurile 
de muncă și în afara programului 
de lucru, de acei tovarăși care 
solicită primirea în partid precum 
și de candidați. Comuniștii țin 
deseori convorbiri despre trecutul 
glorios de luptă al partidului, 
despre politica partidului și gu
vernului pusă în slujba interese
lor vitale ale poporului. îndeosebi 
s-a remarcat grija acestei orga
nizații de bază pentru îmbunătă
țirea compoziției sociale. Toți cei 
7 membri noi de partid primiți 
în ultima vreme sînt muncitor* 
productivi

Tovarășii Goadă Alexandru, se
cretarul comitetului de partid ăl 
minei și Nelega loan, instructor

, I. B.

Extinderea experienței pozitive 
în activitatea organizațiilor de 
bază constituie una din preocu
pările de seamă ale comitetului 
de partid al minei Uricani. Aces
tui scop i-a fost consacrată și 
una din recentele ședințe ale co
mitetului de partid al minei, în 
cadrul căreia tov. Blaj Florian, 
secretarul organizației de bază din 
sectorul V electromecanic și Voi- 
chița loan, membru în biroul or
ganizației de bază din sectorul 
de investiții au prezentat referate 
despre munca desfășurată de or
ganizațiile de bază respective 
pentru primirea de candidați și 
noi membri de partid, pentru e- 
ducarea comunistă a acestora.

Din cele două referate, cei pre- 
zenți, printre care secretari și 
membri ai birourilor celorlalte 
organizații de bază, au tras în
vățăminte prețioase privind des
fășurarea muncii de primire în 
partid. In ultima perioadă — s-a 
arătat în referatul tov. Blaj Flo
rian — organizația de bază nr. 
5 a primit din rîndul candidaților 
14 noi membri de partid. Majo
ritatea lor s-au prezentat în fața 
adunării generale temeinic pre
gătiți. Organizația de baz.ă i-a 
ajutat ca în pierioada stagiului 
de candidatură să-și ridice nive
lul politic și ideologic, să devi
nă luptători de frunte pentru în
făptuirea politicii partidului. Un 
important rol educativ — s-a 
subliniat în referat — îl are sar
cina concretă. Fiecărui candidat 
i se repartizează sarcini concrete 
strîns legate de obiectivele ce 
stau în fața activității organiza
ției de bază, de problemele' ce 
trebuie rezolvate în cadrul secto
rului. Multe sarcini au fost re
partizate privitor la îmbunătăți
rea calității reparării utilajelor, 
economisirea materialelor, desco

ab-

în folosință oame- 
alte două blocuri 
apartamente fieca- 
blocuri recent date 
oamenilor muncii 

orașului Pe-

Utemista Iancu Doina este de un an difuzoare a presei la 
mina Vulcan. Preocupîndu-se cu multă grijă de strîngerea abo
namentelor și asigurînd ca ziar le să ajungă la timp ia munci
tori ea a reușit să mărească substanțial numărul abonamentelor 
la diferite publicații la mina V> lean.

IN CLIȘEU: Tînăra Iancu Foina înmînează ziarele tînărului 
muncitor Oltean Florea.

(Continuare în pag. 3-a)

No? apartamente 
date în fo’osință

Zilele trecute în orașul Petrila 
au fost date 
nilor muncii 
noi cu 60 de 
re. Cele două 
în folosința
sînt o îriîndrie a 
trila. Blocurile au cîte două e- 
taje, sînt prevăzute cu 'încălzire 
centrală, baie și alte dependințe.

Intr-unui din blocuri au fost 
rezervate cinci apartamente pen
tru muncitorii preparației. Prin
tre zecile de familii care s-au 
mb.tat în noile apartamente sînt 
cele ale tov. Andrei Gheorghe, 
miner șef de brigadă la secto
rul I, Lupa Carol, miner la-sec
torul II, Apostol Gheorghe, șef 
de schimb la sectorul III, Kiș 
Ioan, miner la sectorul III, 
Szabo Iosif și Călușelu loan, 
mineri la sectorul IV.

Am în față 
dispoziția spe
cială nr. 1 dată 
cu cîteva zile în

mă de ing. Suciu Sever, di
rectorul întreprinderii de ex
plorări de la Lupeni. Ceea ce 
atrage atenția este nu faptul 
că arată o parte din succesele 
obținute de sondorii Văii Jiu
lui în bătălia pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
plan, ci mai mult cele două a- 
liniate ale dispoziției. „Se evi
dențiază pentru eforturile de
puse și preocupare permanentă, 
pentru obținerea unor recorduri 
la foraj următorii"... urmează 
apoi o listă întreagă cu numele 
celor evidențiați...

...Era la începutul acestei 
luni. Zăpada mai da ultimele 
băfa’ii cu razele soarelui pri- 
măvăratic înainte de a fi în
vinsă. Pe văile mimților care 
înconjoară Luperiii duduitul 
sondei 5629 Bărbăteni nu con
tenea o clipă. Maistrul sondor 
Ștefănoiu Gheorghe simțea cu . mult în sondă. Cît noroi aveau 
toată ființa sa tremurai sapei 
care sfredelea înverșunară mă
runtaiele adîncnlui. Pînă să a- 
îtingă la marginea graniculn*

PO'ZQȚm
semnul tras cu tibișir pe tija 
pătrată mai avea doar un lat 
de palmă. Ceilalți sondori tre- 
băluiau la gura puțului pregă
tind sculele necesare pentru ex
tragerea coloanei de foraj. Deo
dată motoristul

: rămase cu och'i 
împietriti la ma- <&&&.
nometrul de X -
noroi. Presiunea . X' "
acestuia scă-
dea rapid. N-a spus nimic ca
să nu-i alarmeze pe. ceilalți. L-a
chemat pe ma'strul sondor și 
i-a arătat cu mîna acul mano- 
metrului. Ștefănoiu e sondor 
vechi. A înțeles repede cauza. 
Se pierdea noroiul. Asemenea 
accident tehnic i se mai întîm- 
plase și știa ce măsuri trebuie 
să ia. Forajul a fost oprit. Au 
rămas să funcționeze doar pom
pele. Noroiul pătrundea tot mai

oo oo oo oo oo ooc o oo *o oo
' cercatul Proca 

Gheorghe și in
ginerul Busuio- 
cescu Constantin 
Iacabescu Dnmi-

în batal nu a ajuns. S-a cerut 
ajutorul celorlalte sonde, s-au 
cbemat aici inginerii și briga
dierii sectorului. Lupta n-a fost

ușoară. Aproape 12 vagoane de 
noroi, îngreunat cu barită, a 
fost necesar să se dea la puț 
pentru ca sonda să-și poată re
lua forajul normal. Acum son
da 5629 forează din plin. Cu 

tot accidentul, 
sondorii de aici 
conduși de mai
ștrii Dinu Nico- 
lae, Alexandres- 
cu Grigore și

brigadierul Piopeanu Grigore 
sînt mîndri că în numa' 2> zile 
și-au îndeplinit planul lunar și 
au forat peste plan 44 ni. de 
sondă.

Pentru munca lor entuziaslă 
toți aceștia sînt evidențiați în 
dispoziția de care vorbeam mai 
sus. Dar nu numai ei. Printre 
cei evidențiați se află și niai’s 
tru! sondor Ene Spirea, tînărul 
care pune în sondării oasiune. 
tînărul care lucrînd la monta 
jul unei sonde a scurtat mult 
termenul planificat la montare. 
Se află înscriși acolo și briga
dierul Popescu Dumitru și în-

care nu 
eforturile pen- 
Jor să lucreze

l-a 
să

i îndemnat 
dea* dispo- 

Faptul s-a

și comunistul 
tru și Navlea luiică,. Cărămi- 
Zaru Constantin, Militaru Ioan, 
inginerul Setr r«sctf joan, 
maistrul sondor Diaconescu 
loan. înninertil Onea loan și 
mulți alțî muncitori 
și-au precupețit 
tru c? sondele 
din plin.

...Și totuși ce 
pe șeful unității 
ziția cu pricina ?
petrecut acum, cîteva zile. In 
zio» aceea s-a atins la sectoral 
de foraj Bărbăteni cea mai a- 
vansată vpeză de foraj: 71,400 
m. forați. Toate brigăzile de 
sondori și-au depășit cu mult 
sarcinile de plan. La sonda 
5619 s-au forat de pildă atîția 
metri de sondă cît prevedea pla
nul pentru trei zile de muncă.

...Dispoziția specială nr. 1 este 
doar o.hîrtie, Dar ea arată prim 
cifrele înscrise, munca și suc. 
cesele unui colectiv harnic.

GH. DUMITRESCU
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V
Gînduri într-un schimb 

de noapte
Doarme firea, mută ca o stîncă, 
Noaptea e stăpînă pînă-n zare — 
Rece, luna mai colindă încă 
Pe albastra cerului cărare.
Parc-au fost închise-ntr-o cetate 
Larmele de nu se mai agită; 
Curg in rîuri neclarificate 
Liniști de clădire părăsită.

I
In adîncuri negre numai, fierbe 
Viața-n inimi calde de voinici —‘ 
In adînc croiesc noi căi superbe, 
Cerul și-i presar cu stelele „Ilici",
Curge-n crațer, negru, valul de cărbune 
Smuls din somnu-i tainic, pe-ndelete, 
El povesteai-i veche parcă-ți spune 
Ca un moș cu iarna prinsă-n plete...
Frate-al meu, tovarășul miner, 
Sfărmînd munți cu brațele-i fierbinți, 
In adincuri iscă bolțile de cer 
Și împarte lumii visuri, năzuinți.,.
Perle din adine descătușate
Pune țării-n frunte zi de zi — 
Pentru noua viață ce răzbate 
Sub lumina stelei purpurii.

ION BUREȚEA
cercul literar „N. Labiș" — Lupeni

PENTRU CEI MICI
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R1NDUN1CA
La căsuța noastră mică, 
A venit o rîndunică 
Și din paie și din lut, 
Cuib sub ștreașină-a făcut.

Ea in cuib a pus apoi, 
Așternut de pene moi. 
Fire aurite-n soare;
Șl vreo patru oușoars» 
noastră mică, 
de rîndunică,
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Casa Centrală a Crea
ției Populare, în cola
borare cu Institutul de 
folclor, organizează în 
perioada 1 martie — 
23 August I960 con
cursul pe țară de fol
clor contemporan și cîn
tece vechi muncitorești 
revoluționare.

Se recomandă creato
rilor și culegătorilor de 
folclor contemporan să 
prezinte lucrări care să 
oglindească sentimentul 
dragostei pentru patrie, 
pentru partid, lupta 
pentru construirea so
cialismului, eroismul în 
muncă pentru înflorirea 
patriei, munca în uzine, 
mine, fabrici și pe șan
tiere, pentru dezvoltarea 
și întărirea sectorului so
cialist la sate, atitudi
nea nouă a omului față 
de muncă în gospodă
ria agricolă colectivă, 
încrederea oamenilor în 
superioritatea noii orîn- 
duiri socialiste, priete
nia romîno—sovietică, 
prietenia poporului ro- 
mîn cu minoritățile na
ționale, lupta pentru 
pace, etc.

'n ceea ce privește 
culegerea cîntecelor vechi 
muncitorești
nare
legătorilor 
lucrări care

cuțul de luptă al miș
cării muncitorești, criti
ca vechiului regim de 
exploatare, suferința po
porului muncitor în con
dițiile trecutului întune
cat, lupta comuniștilor 
în ilegalitate, cîntece 
care au însoțit grevele, 
adunările și demonstra
țiile muncitorești pre
cum și cîntece revolu
ționare din închisori.

Pot să participe la 
concurs toți oamenii 
muncii de la orașe și 
sate, de orice profesie, 
cu excepția poeților și 
compozitorilor profesio
niști.

Materialele se primesc 
la data de 15 iu- 
1960 pe

Centrală 
Populare, 

nr. 1,

adresa : 
a Crea- 

Piața 
într-un

închis cu indicația 
concursul de

plic închis tre
se arate : titlu! 
adresa exactă a

11U-

revoluțio-
se recomandă cu- 

să prezinte 
reflectă tre-

pînă 
lie 
Casa 
ției
Scînteii 
plic 
„Pentru 
folclor".

In alt 
buie să 
lucrării,
participantului 
mele și pronumele, re
giunea, raionul, comuna, 
satul.

Lucrările vor 
lecționate de un
stabilit printr-un ordin 
al Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii.

fi se-
juriu

O—-

O noua brigada artistică 
de agdație

în ora- 
luat fi- 
brigadă 
agitație

La căsuța
Patru pui 
Stau in cuibul însorit, 
Ciripind necontenit.

I. COSTIN
membru al cenaclului literar „Minerul" 

Petroșani

nouă
de 

sindicatului

Zilele trecute 
șui Petroșani a 
ință o 
artistică 
în cadrul 
C.C.V.J.

Printre membrii bri
găzii se numără ute- 
miștii Condoiu Dumi
tru. Olteanu Letiția, 
Ostrovschi Tiberiu, Zlaț- 
chi Elena și alții, avînd 
ca responsabili pe tov.

Mărcoiu Gheorghe 
Borta Constantin.

Din colectivul de crea
ție ai brigăzii fac parte 
inginerul Belba Petru, 
Miriunis Lidia, Miclea 
Ioan, Kiminik Evald și 
alții, care au trecut la 
munca de pregătire a 
programelor de brigadă 
realizate în cinstea zi
lei de 1 Mai.

GH. V. CAPRARU 
corespondent
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UDENȚ11

Recent, colectivul Teatrului de stat „Valea Jiului" din Petro
șani a prezentat în premieră piesa „Vicleniile lui Scapin" de 
Moliere. Iată în clișeu o scenă din actul II, în care apar Gheor
ghe Miclea în rolul lui Scapin și Dem Columbeanu în rolul lui 
Geronte.

MERIDIANE
o

CULTURALE
• La expozifia de primăvară a 

artiștilor plastici din Moscova, 
deschisă recent în Sala centrală 
de expoziții din capitală, sini 
prezentate peste 2000 de lucrări 
din toate genurile artei plastice 
— pictură, sculptură, grafică, sce
nografie și artă aplicată.

• Recent, a avut loc la Pekin 
festivalul anual al colectivelor ar
tistice studențești de la 18 ins
titute și universități din capita
la Chinei, Cei 1800 de studenți 
care și-au dat concursul la fes
tival au interpretat 35 de cîntece 
și strigături, au prezentat piese, 
numere coregrafice și muzicale.

• Cabinetul de stampe și gra
vuri de pe lingă „Colecția de stat 
de lucrări de artă" din Dresda 
(R. D. Germană) a organizat în 
sala Albertinum o expoziție de 
desene ale lui Rembrandt și ele
vilor lui.

• De eurînd s-a .deschis la 
Varșovia Expoziția retrospectivă 
„Mișcarea revoluționară poloneză 
oglindită în artă", care grupează 
cele mai reprezentative opere ale 
graficienilor, pictorilor și sculpto
rilor polonezi închinate etapelor 
principale ale mișcării 
nare poloneze.

• La Galeria de artă din Plov
div (R. P. Bulgaria) deschisă în 
urmă cu 8 ani, sînt expuse peste 
1400 de lucrări de pictură, grafi
că, sculptură, peste 5000 de re
produceri după tablouri și pictori 
străini, peste 400 exemplare de 
afișe interesante, 1500 volume le 
literatură în domeniul artei, al
bume, cataloage, monografii etc.

* „Un cîntec nou străbate sa
tul dincolo de rîu" — o operă în 
stil clasic care oglindește viața 
contemporană, este prima opei 
ce va fi pusă în scenă în „sta- , 
giunea de primăvară a noilor lu
crări", inaugurată recent la Phe
nian. 1 nțerpretată de artiști: tea
trului național, opera reprezintă 
un nou succes în împletirea for
mei muzicale tradiționale cu te
me din viața contemporană

*

Organizatoare 
si interpretă

Privirea mi-a rămas ațintită 
spre geamul prin care se vedeau 
brazii de pe colina institutului. 
Pe drumul în serpentină răsăreau 
grupuri de studenți, urcîrrd din 
oraș spre sălile de cursuri ale 
Institutului de mine din Petro
șani.

Intre ei l-am recunoscut pe 
Roman Gheorghe din anul IV... 
Copilăria și-a petrecut-o într-un 
sat din Moldova. Are 9 frați. La 
vîrsta de 18 ani abia știa să-și 
semneze numele. De școală se 
despărțise după ce terminase cla
sa Il-a primară. Avea 18 ani 
cînd între 1949—1950 urmînd 
școala de alfabetizare a absolvit 
clasele III și a IV. Cu setea ma
re de învățătură pe care și-o vă
zuse înăbușită la nouă ani se în
drepta acum hotărît, stăruitor, 
spre porțile școlilor ce i se des
chideau larg și prietenoase. A ter

minat clasa VH-a, a VIII-a. Avea 23 
de ani și a pornit spre Valea Jiu
lui, să se califice miner și să în
vețe în continuare. Muncea în mi
nă, urma școala de calificare și 
cursul seral al școlii medii. Mi
ner calificat și absolvent al șco
lii medii, Gh. Roman, a devenit 
apoi student. Și iată-l acum a- 
proape de ziua cînd va primi 
diploma de inginer.

Sute de cazuri asemănătoare 
se pot cita. Atîți și atîți munci, 
tori mineri care n-au putut să 
termine în trecut decît 2—3 cla
se primare, au devenit ingineri.

Cu fiecare zi ce trece însă ca
zurile de acest fel se răresc. Azi, 
la Institutul de mine din Petro
șani, pot fi numărați pe degete 
studenții care asemenea lui Ro
man Gh. au început să dea exa
mene de clasa III elementară la 
vîrsta cînd în mod firesc ar fi 
trebuit să fie studenți în anul II 
al unei facultăți. Majoritatea stu
denților actuali ai acestui insti
tut sînt fii de muncitori absol
venți ai școlii medii sau ai șco
lilor profesionale. Unul dintre a- 
ceștia din urmă este și Stoica 
Gheorghe. Mai tînăr, el a crescut 
sub soarele noii vieți, a avut po
sibilitatea să învețe la vîrsta po
trivită.

Acum își pregătește la Vulcan 
lucrarea pentru examenul de stat. 
A absolvit anul V cu medii de 9 
și 10. L-am cunoscut la clubul că
minului unde locuiește într-o ca
meră cu Kim The Von. student 
coreean Sînt buni prieteni. De 
cîțiva ani Stoica Gh. învață me
reu împreună cu Kim. L-a ajutat 
să-și însușească limba romînă, 
i-a ’ explicat de nenumărate ori

după orele de curs ceeace Kim 
înțelegea. Și Kim a terminat 
nul V numai cu medii de 9 si

Cînd i-am cunoscut jucau te
nis de masă. Era după-amiază... 
Se aflau la mină pentru docu
mentare... Apoi i-am văzut me
reu împreună.

— Cine este deobicei învingă
tor la tenis — l-am întrebat pe 
Stoica.

-- N-am jucat niciodată set. 
De altfel eu nu mă prea pricep 
la sportul acesta. Lui Kim însă 
îi place foarte mult. La institut 
avem destui parteneri. M-am gîn- 
dit că în 
tică să-i 
putea să 
puțin

Kim The Von mărturisește, că 
va purta întotdeauna cel mai viu 
sentiment de afecțiune pentru 
prietenul său Stoica Gh., pentru 
alți numeroși colegi și pentru pro
fesorii care l-au ajutat necontenit 
să-și însușească tainele profesiu
nii de inginer-

Am cunoscut mulți studenți de 
la Institutul de mine din Petro
șani. Ei studiază cu rîvnă pre- 
gătindu-se să devină ingineri de 
mină, să aplice tehnica cea mai 
avansată, să dea patriei mereu 
mai mult cărbune peste plan.

nu
JI- 

IO

timp ce vom fi în prac- 
ofer eu plăcerea de a 
joace. Și am învățat

Străduința lui Roman Gh., _ 
lui Stoica Gh. și a altora mulți 
dovedește că ei știu să răspundă 
cu cinste grijii permanente a 
partidului pentru a crea cele inaî 
bune condiții de studiu fiilor oa
menilor muncii. Iată cîteva rîn- 
duri despre această grijă, trans
crise din cartea de vizită a Ins
titutului de mine din Petroșani, 
în care am citit 
moționantă scrisă 
Maria Banuș : 
trăit ca mine pe 
în trecut, numai cine a cunoscut 
viața minerilor sub regimul ca
pitaliștilor poate trăi momentele 
de adîncă emoție care m-au în
cercat vizitînd acest splendid ins
titut de cultură, rod al revoluției 
din țara noastră.

Gîndul meu s-a îndreptat cu 
evlavie și recunoștința spre lup
tătorii comuniști care demult, 
demult au visat asemenea așeză
minte de cultură în care să în
vețe și să dobîndească cele mai 
înaintate cunoștințe tiii de mun
citori — comuniști care pentru 
asemenea vise și-au dăruit toată 
energia și uneori viața. Gîndul 
meu 
dere 
nere 
pace 
închinată bogatei și 
noastre patrii".

ION

® In cursul anului 
cererea ministerelor și 
lor în R.P. Ungară au 
nate 18 filme privind securitatea
muncii. Majoritatea acestor fil
me se ocupă de problemele care 
generează accidente de muncă în 
diferite ramuri de producție.

trecu1 la 
sindicate- 
fost tur-

revoluțio-

adună mulți tineri, 
mult fiecare își pe- 
timpul după bunu-i 
jucau șah, alții ci-

o însemnare e- 
recent de poeta 
„Numai cine a 
Valea Jiului și

s-a îndreptat plin de încre- 
spre viitorul generațiilor ti- 
ce învață aici, un viitor de 

și de muncă constructivă 
frumoasei

ANGHEL

La căminul cultural din Co- 
roiești, în fiecare duminică după- 
amiază se 
Pînă nu de 
trecea aici 
plac : unii
teau sau stau de vorbă. Intr-o 
zi la cămin a venit și tovarășa 
Hanus Florica, o femeie mărun
țică, slăbuță, cu ochii negri pă
trunzători, cu mișcări iuți tră- 
dînd un om energic în ciuda fi
zicului ei în aparență firav.

De la început nu i-a plăcut 
cum merge treaba la căminul cul
tural. Stînd de vorbă cu cei ce 
frecventau mai des căminul a 

o șezătoa- 
viața săte-

ca organi-

hotărît să organizeze 
re cu teme legate de 
nilor din comună.

Muncind nu numai
2atoare dar și ca interpretă în 
formația artistică nou înființată, 
tovarășa Hanus Florica a reușit 
să atragă numeroși tineri în ac
tivitatea culturală din cadrul că
minului. Prima șezătoare bucu- 
rîndu-se de mult succes s-a ho
tărît organizarea unui nou pro
gram la care se lucrează în pre
zent. . . . _



TRIBUNA AGITATORULUI

Sporirea randamentelor — 
preocuparea întregii brlgâzl

Brigada pe care o conduc lu
crează într-unul din abatajele 
sectorului III al minei Vulcan. 
La începutul acestui an brigada 
a dezbătut pe larg sarcinile ce 
revin sectorului în cursul anului 
I960, a analizat posibilitățile pe 
care le are pentru a contribui 
din plin la sporirea și ieftinirea 
producției de cărbune. Angaja
mentul brigăzii este de a depăși 
»înă Ia sfîrșitul anului sarcinile 

■ 'e plan cu 2500 tone de cărbune. 
Acest angajament a fost defalcat 
pe trimestre. La începutul fiecă
rei luni stabilim de asemenea 
cantitatea de cărbune pe care o 
vom da peste sarcinile de plan. 
Așa am procedat și în cursul lu
nii trecute. Cînd brigada noastră 
a primit cifra de plan pe luna 
martie, analizîndu-ne posibilitățile 
de la locul de muncă noi ne-am 
propus să dăm în plus 550 tone 
de cărbune. Am chibzuit totodată 
și felul cum putem atinge acest 
obiectiv. Pentru a realiza depă
șirea de plan pe care ne-am pro
pus-o, brigada noastră a hotărît 
să lucreze cu o productivitate de 
1,35 tone pe post mai mare de- 
cît cea planificată. Astfel, depă
șirea de plan cu 550 tone de 
cărbune a devenit un obiectiv con
cret a! întregii brigăzi. Fiecare 
muncitor a înțeles că sarcina lui 
de bază în vederea înfăptuirii an
gajamentului luat de brigadă es
te aceea să lucreze mai spornic.

— = --------

NOTE DEN LUPENI

Se așteaptă 
„luna curățeniei" ?

In cursul lunilor de iarnă, ser
viciul de salubritate de la Lu
peni a funcționat defectuos, co- 
lectînd numai rar gunoaiele me
najere. Pentru că locatarii nu au 
putut ține săptămîni de zile res
turile menajere în case, ei le-au 
depozitat în curți sau la blocuri 
pe terenurile din jur. Așa se 
face că acum, primăvara, în ju
rul blocurilor 1, 2, 3, A, B și al
tele din cartierul Viscoza-Lu- 
peni a răsărit un șir de movile 
care dau un aspect foarte ne
plăcut întregului cartier.

.ocatarii blocurilor sînt dor- 
u.ei să contribuie prin muncă 
voluntară la încărcarea acestor 
gunoaie pentru a elibera terenu
rile de ele. Cu toate acestea, 
tovarășii de la I C.O. Lupeni nn 
pun la dispoziție mijloacele de 
transport necesare, motivînd că 
încă nu le-a venit ..rîndul" (? !) 
la aceste gunoaie.

Se așteaptă oare la Lupeni ca 
să fie „decretată'* luna curățe
niei pentru a se începe transpor
tarea gunoaielor?

„COMORI* * * * * * * * * * 11

al Comitetului raional de partid
au vorbit despre metodele hune
ce trebuie folosite în munca de 
primire în partid pentru educa
rea candidaților. Ei au subliniat 
că trebuie să se treacă la ținerea
periodică de conferințe pentru 
candidați. Birourile organizațiilor
de bază trebuie să se intereseze 
nu numai de frecvența cursanți- 
lor la învățămînt ci și felul în 
oare învață spre a-și ridica ni
velul politic și ideologic. S-a sub
liniat că în munca de primire în
partid trebuie1 pus un accent deo
sebit pe calitatea celor primiți, 
astfel ca în rîndurile membrilor și
candidaților de partid să intre 
numai oameni înaintați, luptători
devotați pentru cauza partidului,

întrucît în cadrul ședinței a 
fost vorba de experiența pozitivă 
în munca de primire în partid, 
era de așteptat să se- arate cum 
aplică organizațiile de bază de 
la mina Uricani o serie de metode 
eficace de educare comunistă a 
membrilor și candidaților de par
tid cuprinse în hotărîrea Confe
rinței raionale de partid. In a- 
cest important document se ara-

stare de lucruri n-au rămas ne
păsători nici tovarășii din comi
tetul de partid și cel sindical al 
minei și nici cei din conducerea 
exploatării.

— Așa nu mai merge — Șt-au 
spus. Și cu toții au hotărît să 
coboare zilnic jos în adine să 
vadă la fața locului unde-i baiul

...De vreo cîteva zile, o bună 
parte din timp la sediile comi
tetelor de partid și sindical, în 
birourile șefului minei și cele ale 
șefilor de sectoare e liniște. în
că de cu dimineață cu toții co
boară în mină și acolo unde-i 
mai greu ajută cu vorba și fap
ta. De cumva ia o brigadă e 
pușcat și nu sînt goale, se iau 
imediat măsuri, și apare țugui 
Peste tot treaba a început să 
meargă strună. Minusul minei a 
început să scadă văzind cu ochii

In ziua de 21 martie, un grup 
de mineri se oprise ca de obicei 
în fața graficului de producție

— Iată fraților — spuse zîm-

Undeva „departe", în spatele 
preparației Lupeni, pe terenul 
dintre linia de garaj și Jiu se 
află o baracă părăsită. Baraca 
fără uși, cu pereți sparți, ani de 
zile rm a fost cercetată de ni
meni. Și ce de „comori" cuprin
de : 10 bucăți de ventile mari 
mîncate de rugină, 6 jgheaburi 
de spălare, separatoare, sorburi, 
o pompă centrifugă cu corpul 
spart și alte materiale care con
stituie adevărate comori pentru 
colectorii de fier vechi. Numai 
de aici s-ar putea încărca cca. 
4 vagoane de fier vechi.

Asemenea „comori" sînt și în 
alte părți ale incintei exploată
rii Lupeni. Astfel. în spatele ve
chiului depou de locomotive se 
găsește o locomotivă veche, com
plet degradată și plină de rugi
nă care nu mai este bună decît 
pentru retopire, apoi schelete 
metalice de vagoane de trans
port, rămășițe de șine etc.

Oare l.C.M.-ul nu are nevoie 
de aceste „comori" ? 

mai bine, pentru a atinge un ran
dament ridicat. Pe această cale 
brigada noastră a înregistrat suc
cese însemnate.

In primele zile ale lunii, ran
damentul planificat de noi ai-a 
fost realizat din cauza unor greu
tăți ivite la locul de muncă. In
să în a doua jumătate a lunii, 
noi am reușit să învingem greu
tățile și să sporim considerabil 
productivitatea muncii. In unele 
zile randamentul realizat de bri
gada noastră a atins cîte 8—9 
tone și chiar 11 tone de cărbune 
pe post. Pe această cale noi am 
depășit sarcinile de plan pe pri
mele 19 zile din luna maitie cu 
412 tone de cărbune.

Aceste realizări, cît și cele de 
dinainte obținute de brigada noas
tră. se datoresc preocupării fie
cărui schimb și fiecărui munci
tor din brigadă pentru sporirea 
randamentelor. Acest lucru este 
un rezultat și al preocupării pe 
care am avut-o ca agitator pentru 
lămurirea brigăzii despre impor- i 
tanța sporirii continue a produc- I 
tivității muncii.

Brigada pe care o conduc a I 
fost multă vreme rămasă în ur
mă. Am preluat conducerea ei 
spre sfîrșitul anului trecut. Pen
tru a o urni din loc a fost ne
voie mai întîi de convingerea oa
menilor asupra necesității organi
zării judicioase a muncii și întă
ririi disciplinei în producție. Pen
tru lichidarea deficiențelor exis
tente în brigadă am ținut mai 
multe convorbiri despre impor
tanța organizării judicioase a 
muncii. Am stat de vorbă cu fie
care schimb, m-ani îngrijit ca 
fiecare muncitor să aibă sarcini 
concrete, să folosească din plin 
cele 8 ore de lucru. Despre ne
cesitatea unei discipline cores
punzătoare am vorbit de aseme
nea cu brigada. Unii tineri, cum 
sînt Zaharia Dumitru, Ilie Gheor- j 
She, focală Nicolae, aveau obi
ceiul să facă absențe nemotivate, 
f-j *lu Pu5* în discuția bri
găzii și criticați. In urma aju- 1 
torului tovărășesc primit de la 
ortaci ei au încetat să mai ab
senteze. In afara organizării mun
cii și întăririi disciplinei m-am 
îngrijit și de ridicarea califică
rii profesionale a membrilor bn- l 
găzii. Șase tineri din brigadă, i 
între care tov. Kovaci Andrei, 
Nedelea Anton și Bălașa Ioan ur
mează cursurile școlii de califica
re.

Minerii din brigadă muncesc 
acum disciplinat, cu multă voință, 
ridicînd astfel productivitatea 
muncii, obținînd pe această cale 
depășiri însemnate de plan. De 
la începutul anului noi am dat 
peste plan mai bine de 750 tone 
de cărbune. Preocupîndu-ne de 
sporirea randamentelor, noi vom 
obține și pe viitor noi succese.

I. HUNYADI
agitator — sectorul III mina 

Vulcan

Ș Vom merge cu fruntea sus
• Or fi fost ele sarcinile de plan 
X pe acest an sporite față de ace-
• tea din 1959, dar colectivul mi-
• nei Vulcan nu s-a lăsat intimi- 
X dat de ele. După ce a analizat 
X temeinic posibilitățile de îndepli.
• nire a lor, colectivul minei a a-
• funs la concluzia că sarcinile de 
X plan pot fi nu numai realizate
• ba chiar întrecute. Așa că după
• o bună chibzuială, harnicii mi- 
X neri, tehnicieni și ingineri de 
î aici s-au angajat să extragă în
• acest an în afara planului
• 15.500 tone de cărbune.
X Întregul colectiv a pornit la
• întrecere cri gîndul de a traduce
• în fapte angajamentele. Se ve- 
ț de însă treaba că s-a cam pășit
• cu stingul, căci după o lună
• și mai bine, din cauza unor 
X greutăți neprevăzute, vulcănenii
• nu dăduseră încă nici o tonă de
• cărbune din angajament, ba încă
• au mat rămas datori și față de 
X plan cu mai bine de 1.000 tone
• de cărbune, Față de o asemenea

Acțiuni de muncă voluntară
In zilele trecute pe șantierul O.C.M.M. din Lupeni s-a or

ganizat o acțiune de muncă voluntară. In cadrul acestei ac
țiuni un număr de peste 60 muncitori au luat parte alături 
de conducerea tehnico-administrativă a șantierului O.C.M.M. 
din Lupeni la încărcarea a 7 vagoane cu pămînt pentru lăr
girea liniei C.F.R. de sub preparația Lupeni. Prin această ac
țiune s-a realizat o economie de 4000 lei.

O acțiune de muncă voluntară a fost întreprinsă și pe 
șantierul puțului Uricani care aparține de O.C.M.M. Lupeni. 

rin munca voluntară efectuată aci s-a stivuit o însemnată 
cantitate ele materiale pentru construcții și s^a făcut curățe
nie pe șantier. —

I. GH1RAN 
corespondent

------------—o---- -—.

Comitetul de partid ajută birourile 
să îmbunătățească munca de orimire în partid

(Urmare din pag. l-a) 

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

Deși tînăr tovarășul Manea Eugen este un frezor priceput. 
Lucrările încredințate lui de către conducerea atelierului mecanic 
al minei Aninoasa sînt executate cu mult simț de 'răspundere și 
întotdeauna terminate înainte de termenul fixat. Depășirile pe 
care le obține frezorul Manea Eugen de 20 la sută îi situează prin
tre fruntașii secției.

Iată-1 pe utemistul Manea Eugen la freză în timpul lucrului

tă că „periodic membrii și candi- 
dații de partid vor informa adu
nările generale ale organizațiilor 
de bază cum și-au dus sarcinile 
la îndeplinire". De asemenea ho
tărîrea Conferinței raionale de 
partid prevede că „fiecare mem
bru de partid care dă recoman
dări are datoria să se ocupe în 
continuare de pregătirea politică 
și profesională a celui pe care 
îl recomandă să fie primit în par
tid, să-l ajute să-și însușească 
disciplina de partid și o condui
tă morală demnă".

Dar nici în referatele prezen
tate în cadrul ședinței și nici în 
discuțiile purtate nu s-a arătat 
cum se aplică în viață aceste 
sarcini deosebit de importante 
pentru ridicarea nivelului muncii 
de primire în partid. Este nece
sar ca comitetul de partid al mi
nei L'ricani să insiste ca birou
rile organizațiilor de bază să des
fășoare o muncă mai largă, mai 
cuprinzătoare de educare a celor 
care solicită primirea în partid, 
să folosească metodele cele mai 
eficace, să ducă la îndeplinire 
sarcinile stabilite în această m- 
recție de Conferința raională de 
partid.

bind unul dintre ei — de acum * 
nici mina noastră nu mai e co * 
dașă X

-- Nu zău ? — zise altul t 
— Așa-i dacă-ți spun — răs-* 

punse primul — și încă am dat • 
și primele tone din angajament X 

— Asta-i fain. Da’ care sec- X 
toare au dat cel mai pogan ? •

— Primu-i sectorul 1 că are X 
mai bine de 2.000 de rîzne pes- X 
te plan. ♦

Bravo lor. Dar at noștri ae » 
la III cît au „peste" ?. X

— Vă apropiați și voi de 900 ț 
de tone. •

— Nu-i prea rău. Dar avem X 
de gînd să-i dăm fest că doar ♦ 
vrem să sărbătorim 1 Mai cu • 
fruntea sus. X

— Noi ăștia de la II nu ne ♦ 
prea putem lăuda — răspunse • 
oarecum necăjit cel ce arătase • 
pînă atunci realizările. — Deo- • 
camdată sîntem sub plan. Da' • 
ne-om pune pe lucru. O să mer- • 
gem și noi în scurtă vreme cu J 
fruntea sus...

D. C

• PUBLICITATE
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O. C. L. Produse ■
Industriale ■ 

PETROȘANI 

Oferă publicului ■ 
consumator ; 

un bogat sortiment: 
de încălțăminte : 

pentru bărbați, femei 
Iși copii ;

Vizitați magazinele de 
încălțăminte din toate lo- 
calitățile Văii Jiului. ’

ii.F

ANUNȚ
întreprinderea ds in

dustrie locală „6 August” 
— Petroșani, cu începe
re de la 16 martie 1960, 
a organizat în colabora
re cu O. C. L. Alimen
tara în mai multe ma
gazine expoziții cu vîn- 
zare ale produselor de 
carne.

Vizitați și cumpărați 
cu toții din bogatele și 
gustoasele sortimente 
expuse !

PROGRAM DE RADIO
28 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Cîntece 
și jocuri populare romînești. 
10,20 Fragmente din opera „Mi
reasa vîndută" de Smetana. 11,30 
Almanah științific (reluare), 
12,00 Melodii populare romî
nești, 13,05 Muzică corală romî- 
nească, 14,00 Muzică populară 
romînească din Ardeal și Olte
nia. 16.00 Din cîntecele și dan
surile popoarelor, 17,30 „Tineri 
din lumea întreagă", emisiune 
de cîntece, 18.20 Carnet de re
porter, 19,05 Din viața de con
cert a Capitalei, 19,30 Teatru la 
microfon : „Azilul de noapte" de 
Maxim Gorki. PROGRAMUL II. 
14,07 Muzică corală din țări 
prietene, 15,00 Lucrări de tineri 
compozitori romîni, 16,30 Vor
bește Moscova I 17,25 Sfatul me
dicului, 17,50 Știința și religia: 
„Originea gnoseologică a reli
giei", 18,05 Muzică ușoară, 19,00 
Concert de muzică populară ro
mînească, 19,45 Tribuna Radio. 
20,00 Cîntece pentru cei mici, 
20,30 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 21,15 Melo
dii lirice romînești, 21,45 Reci
tal de poezie cubană

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul I : 5,00; 6,00;
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 
19,00; 22,00; 23,52; Pro
gramul II: 14,00; 16,00; 18,00; 
2.1,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
28 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Misiune periculoasă, AL 
SAHIA : Telegrame; MUNCI
TORESC ; Amnarul fermecat- 
PETR1LA : Ștrengarii; l.ONEA 
In misiune specială; ANINOA
SA : Casa părintească; VUL
CAN ; S.O.S. în cosmos; LU
PENI : Unchiul meu lacinto;

_ URICANI; Iu căutarea comorii.



Populația Parisului continuă să-l aclame 
cu entuziasm pe N. S. Hrușciov

Cea de-a treia zi a vizitei în Franța a șefului 
guvernului sovietic

PARIS. (De la trimisul spe
cial Agerpres, C. Răducanu).

Programul celei de-a treia zi 
a vizitei lui N. S. Hrușciov la 
Paris a început mai devreme. 
In jurul orei 9 N. S. Hrușciov, 
împreună cu familia și persoa
nele care-1 însoțesc, s-a îndrep
tat spre casa în care a trăit Le
nin la Paris în anii dinaintea 
revoluției. In această vizită, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a fost însoțit de 
Jaquinot, ministru fără portofo
liu. Ca și ieri, ca și în prima zi 
a vizitei sale în Franța, pe tra
seul de la Quai d’Orsay și pînă 
în strada Marie Rose, pe malul 
stîng al Senei, mii de oameni 
l-au salutat pe șeful guvernului 
sovietic.

Apartamentul modest compus 
din două camere de la etajul II 
al clădirii cu șase etaje din stra
da Marie Rose nr. 4, este una 
din amintirile istorice pe care 

le prețuiește, 
urmă, din 
a condus 

ani activi-

oameni

poporul francez 
Cu cinci decenii în 
această casă, Lenin 
timp de aproape trei 
tatea Partidului Comunist și a 
mișcării revoluționare din Rusia.

La intrarea în casă, N. S. 
Hrușciov a fost salutat de Jac
ques Duclos și de o delegație a 
Consiliului municipal. Un grup 
de copii i-au oferit Ninei Pe
trovna Hrușciova buchete de 
flori. Jacques Duclos l-a condus 
pe Nikita Sergheevi’ci pe scara 
îngustă spre apartamentul în ca
re a locuit V. I. Lenin. In ușa 
apartamentului N. S. Hrușciov 
a fost întîmpinat de Maurice 
Thorez.

Sîntem foarte bucuroși să vă 
primim în acest apartament mo
dest în care a lucrat Lenin — 
întemeietorul marelui’ stat socia
list, pe dv. căruia vă revine mi
siunea de a conduce destinele 
acestui stat, a spus Maurice 
Thorez. Parisul v-a dăruit deja 
inima sa, deoarece el a recunos
cut în dv. pe discipolul credin
cios al lui Lenin. Prin nume
roasele și îndrăznețele dv. ini
țiative ați adus o contribuție 
neprețuită la lupta pentru men
ținerea păcii.

Nikita Sergheevîcî Hrușciov 
l-a îmbrățișat cu cordialitate pe 
Maurice Thorez.

N. S. Hrușciov s-a oprit în
delung în fața relicvelor păstrate 
in apartamentul lui Lenin. Se 
află aici fotocopii ale unor ma
nuscrise, pagini de ziare, nume
roase fotografii. Toate amintesc 
despre Lemn, despre energia sa 
neobișnuită.

Mulțimea adunată pe stradă 
aclama : „Hrușciov în balcon !“, 
„Trăiască prietenia franco-sovîe- 
tică!“, „Trăiască pacea!". Cere
rea „Hrușciov în balcon!“ era 
repetată din ce în ce mai tare și

cu tot mai multă insistență. N. S. 
Hrușciov a ieșit împreună cu 
Maurice Thorez pe balcon. Hruș
ciov a îmbrățișat cu gesturile 
sale largi, prietenoase pe admi
rabilii parizieni între care dis
tingeam lampioanele feroviarilor 
veniți direct din serviciul de 
noapte, coșulețele încărcate cu 
cumpărăturile matinale ale gos
podinelor, uniformele cu nasturi 
lucitori ale factorilor poștali, 
servietele funcționarilor din in
stituții, ale studenților,
simpli, fluturînd stegulețe, ba
tiste și eșarfe, într-o învolbura
re impresionantă.

Lui N. S. Hrușciov î s-a în- 
mînat în dar din partea C.C. al 
P.C. Francez o colecție rară a 
unui ziar oficial din perioada 
Comunei din Paris.

Mulțimea de pe stradă a ce
rut ca pe balcon să iasă Nina 
Petrovna Hrușciova. Nina Pe
trovna Hrușciova a apărut pe 
balcon împreună cu Janette 
Versch. Ele au fost întîmpinate 
de o furtună de aplaiuze. Pără
sind apartamentul lui Lenin, 
N. S. Hrușciov a fost salutat cu 
ovații. Chiar după ce automobi
lele au dispărut din vedere mul
țimea de cîteva mii, de oameni 
nu s-a împrăștiat.

La ora 18, la Palatul Elysee a 
avut loc o nouă întrevedere în
tre președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, și președintele Republicii 
Franceze, De Gaulle, care a du
rat timp de o oră. După aceas
tă întrevedere a avut loc o întîl- 
nire a oamenilor politici sovie
tici și francezi.

In continuarea programului, 
asociaiția presei diplomatice, a 
oferit un dejun în cinstea înal
tului oaspete.

Seara, N. S. Hrușciov și pre
ședintele De Gaulle au asistat 
la un spectacol de gală cu ope
ra „Carmen" de Bizet.

Autoritățile rasiste 
sud-africane 
organizează 

noi represiuni
LONDRA 26 (Agerpres).
Protestele opiniei publice mon

diale împotriva represiunii bestia
le puse la cale de poliția sud- 
africană împotriva demonstran
ților pașnici de la Sharpeville, în 
cursul căreia și-au pierdut viața 
peste 200 de persoane, nu împie
dică guvernul Uniunii sud-afri
cane de a organiza noi represiuni. 
La 24 martie agențiile de presă 
străine au anunțat că autoritățile 
au interzis organizarea de adu
nări și mitinguri în toate marile 
orașe din Uniunea sud-africana. 
In aceeași zi în întreaga țară 
poliția a percheziționat sediile 
marilor organizații obștești ale 
populației de culoare — Congre
sul național african, „Congresul 
democraților din Uniunea sud- 
africană", „Federația femeilor din 
Africa de sud”. In cursul perche
zițiilor au fost confiscate docu
mente. în multe orașe ale țării 
africanii refuză să iasă la lucru, 
în urma cărui fapt numeroase 
fabrici și uzine își închid porțile, 
în orașul Vereeniging — centru 
al industriei metalurgice și al căr
bunelui — nu au ieșit la lucru 
peste 80 la sută din muncitorii 
africani. După cum transmite co
respondentul agenției Reuter, ' în 
mica localitate Nianga africanii 
au ridicat baricade și au incen
diat cîteva clădiri administrative.

----o----

la
în

Un articol din ziarul 
„Scotsman"

LONDRA 26 (Agerpres) i 
TASS anunță :

Noile propuneri sovietice 
Conferința celor trei puteri
problema încetării experiențelor 
eu arma nucleară, care are loc 
la Geneva, trebuie să servească 
drept baza pentru realizarea unui 
acord cu privire la interzicerea 
acestei arme de exterminare în 
masă, scrie ziarul englez „Scots
man",

In același articol ziarul con
damnă poziția Statelor Unite față 
de noile propuneri sovietice, po
ziție care nu corespunde intere
selor generale ale păcii.

10Lucrările Comitetului celor 
pentru dezarmare 

tual. Un asemenea acord ar tre
bui să prevadă și măsurile ce ar 
fi luate împotriva statelor care 
n-ar respecta obligațiile asumate.

A urmat apoi șeful delegației 
, care s-a 

cu principiul 
r. Ormsby-

GENEVA 26 (Agerpres).
Ședința din 25 martie a Con

ferinței celor 10 țări pentru de
zarmare a fost prezidată de șe
ful delegației sovietice — Vale
rian Zorin.

Primul înscris la cuvînt, dele
gatul bulgar M. Tarabanov, abor- 
dînd problema bazelor militare 
de pe teritorii străine, a arătat 
că acestea constituie un element 
important al pregătirilor militare 
ale statelor, un element al cursei 
înarmărilor, care nu poate lăsa 
indiferentă nici o țară.

Delegatul canadian, generalul 
Buans, a reluat ideea creării unei 
„poliții internaționale" după de
zarmare.

Șeful delegației cehoslovace, J. 
Nosek, a insistat asupra faptului 
că fără termene precise îndepli
nirea prevederilor unui plan de 
dezarmare ar fi de neconceput. 
Reprezentanții țărilor occidentale 
Paf șă nu fie de acord cu acest 
principiu. Există o contradicție 
în atitudinea delegaților occiden
tali, a spus vorbitorul Pe de o 
parte ei subliniază mereu necesi
tatea unui control eficient, iar ne 
de altă parte refuză să recunoâs- 

. că principiul stabilirii de terme
ne. Aproape fiecare țară are ex
periența mobilizării și demobiliză
rii forțelor armate. Așadar, terme
nele pentru lichidarea efectivelor 
militare ar putea fi stabilite cu 
precizie, într-un mod rezonabil, 
firește pe baza unui acord mti-

• <--------- ' ------------------------

tîsta noului guvern italian
ROMA 26 Corespondentul A- 

gerpres anunță .
In seara zilei de 25 martie 

Fornando Tambroni, însărcinat, cu 
formarea guvernului l-a vizitat pe 
președintele Italiei, Gio anni Gran- 
chi, căruia i-a comunicat rezul
tatele consultărilor sale în vede
rea rezolvării crizei guvernamen
tale.

După această întîlnire Gron- 
chi a semnat decretele cu privire 
la numirea lui Tambroni în func
ția de președinte al Consiliului 
de Miniștri și cu privire la com
ponența noului guvern.

Din guvern, printre alții, fac

parte: ministrul Afacerilor Ex
terne — Antonio Segni; minis
trul Afacerilor Interne — Giusep
pe Spataro; ministrul de Justiție
- M. Gonella: ministru al Fi

nanțelor — Giuseppe Trabucchi; 
niinistrul de Război — Giulio 
Andreotti; ministrul Instrucțiunii 
Publice — Giuseppe Medici : mi
nistrul Lucrărilor Publice - • Giu
seppe Togni; minjștrul Agricul
turii și Silviculturii — Mariano 
Rumor: ministrul Transporturi
lor — F. Sullo; ministrul Poște
lor și Telecomunicațiilor — An
tonio Maxia ; ministrul Comerțu
lui Exterior — Mario Martinelli.

britanice, Ormsby-Gore, 
declarat de acord u ’ 
dezarmării controlate.
Cpre a declarat de asemenea că 
odată ce s-a~ căzut de acord asițu 
pra unei măsuri de dezarmare 
trebuie fixat un termen de înde
plinire^ a acestei măsuri. El nu 
crede însă că un asemenea pro
cedeu poate fi extins la un olan 
de ansamblu.

Luînd cuvîințul Eaton, șeful de
legației^ S.U.A., a declarat 
după părerea lui ar fi necesar 
lucrările comitetului să facă 
pas înainte concentrîndu-se asu
pra unor măsuri concrete. El a 
subliniat de asemenea că există 
o serie de puncte de apropiere 
mtre poziția țărilor occidentale și 
cea a țărilor socialiste, declarînd 
printre altele, că și Statele U- 
nite sînt pentru un control asu- 
Pra„ dezarmării. In contradicție 
însă cu această declarație și afir- 
mînd că ar mai exista unele 
puncte asupra controlului care 
ar trebui să mai fie elucidate, el 
a propus să se treacă la o exami
nare de probă a unei „mostre" 
de control asupra unei măsuri de 
dezarmare, cu alte cuvinte s e 
treacă la examinarea unor >- 
pecte concreie de control înainte 
rie a se hotărî adoptarea unor 
măsuri de dezarmare.

*

V. A. Zorim, locțiitor a! minis
trului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., șeful delegației sovie
tice, a făcut la ședință o decla
rație în care a subliniat că ac
tivitatea depusă în acest răstimp 
dc Comitetul celor 10 state a 
fost de un anumit folos.

Analizînd cuvîntările reprezen
tanților puterilor occidentale în 
comitet, V. A. Zorin și-a expri
mat speranța că nici una din de
legațiile care fac parte din comi
tet nu se va abate de la linia 
rezoluției Adunării Generale a 
O.N.U. și că ele vor putea îna
inta împreună spre pregătirea 
tratatului cu privire la deza 
rea generală și totală.

că 
ca 
un

REMEDIU SIGUR
Contele Ramiro de Gomes y 

Santa Barbara stă întins într-un 
șezlong pe veranda răcoroasă a 
bungalowului său și se strădu
iește să-și domolească neliniștea, 
în timp ce doi flăcăi negri îl a- 
pără tăcuți de muște și de țîn
țari. Treburile merg din ce în 
ce mai prost pe domeniul său, 
pe care strămoșii — sosiți în 
Angola îndată după 1482 cînd 
această parte a Africii căzuse în 
mîinile colonialiștilor portughezi 
— s-au zbătut să-i lărgească 
necontenit hotarele. Prost, prost 
de tot. Bananele s-au copt șî 
așteaptă să fie culese. Dar cine 
să o facă ? Numărul „bestiilor 
negre" de pe plantațiile sale sca
de pe zi ce trece. Mor, sfinte 
doamne, ca muștele. Tocmai a- 
cum, blestemății, tocmai acum 
în toiul muncilor...

E drept, „blestemății" nu țin 
cont de nevoile urgente ale lui 
don Ramiro. Secerați de mala
rie și de boala somnului ei se 
duc repede pe „lumea cealaltă" 
propovăduită încă din anul 1485 
de prelații portughezi care au 
creștinat cu forța populația ne- 
grilor-bantu din acel 
rai" al Africii. Dar 
rai" s-a mutat încet-încet „din
colo". „unde nu este nici întris
tare, nici suspin". „Bestiile ne
gre" își vor găsi acolo alinarea, 
gîndește nemulțumit don Rami
ro, căci aceasta rru-i aduce niclo lației de culoare? Medicii doar 
satisfacție. El are nevoie ur- nu sînt pentru negri I Lor le a-

„colț de
„colțul de

gentă de mînă de lucru. Mînă 
de lucru cît mai multă și cît mai 
ieftină...

Don Ramiro de Gomes y San
ta Barbara, conte de Coanza, își 
lovește nervos carîmbîi cizmelor 
cu cravașa și caută soluții. Se 
află în acea stare pe care el o 
numește în cercul prietenilor 
„mai aproape de miezul lucruri
lor". Se străduiește să afle cum 
ar putea rezolva problema mor
talității negrilor. S-a consultat 
pînă și cu ajutoarele sale cele 
mai apropiate. Dar le-a respins 
furios toate propunerile socotin- 
dn-le fanteziste, irealizabile, li
nele din ele sînt de-a dreptul 
dușmănoase, mîrîie el. Auzi, ad
ministratorul Paolo cică ar tre
bui aduse cîteva tone de chinină 
și alte medicamente. Chinină ? 
Merită pielea lor spurcată cît 
un gram de pilule prețioase ? 
Paolo ăsta are niște idei 1 Tre
buie supravegheat. Nu mail poți 
avea încredere în nimeni astăzi. 
Tot el a afirmat că situația mor
talității este firească, de vreme 
ce în Angola — care are o popu
lație de peste 4 milioane de oa
meni și o întindere de aproape 
23 de ori mai mare decît cea a 
scumpei sale patrii, Portugalia 
— nu sînt decît 134 medici și 
vreo 19 farmaciști ! Cum de a 
îndrăznit Paolo să raporteze nu
mărul medicilor la cel al popu-

jung, de bună seamă, vracii 1 
Dar se zice că mor și ăștia, ai 
naibii, de malarie 1

Don Ramiro caută înfrigurat 
soluții. Cum să facă să nu mai 
scadă numărul sclavilor de pe 
moșie? Poliția l-ajută, e drept. 
Ii prinde îndată pe „contrada- 
dos" (muncitori negri, prinși cu 
arcanul !) care încearcă să-și ia 
lumea în cap. Dar ce poate face 
biata poliție cu cei care ,,fug“ 
definitiv? Și dacă ar fi numai 
malaria, numai boala somnului... 
Pe don Ramiro îl înfioară un 
gînd ascuțit. Acum în martie, 
anul trecut în martie, acum doi 
ani tot în această lună ! Caram- 
ba! Ciudată coincidență! In lu
na martie se produc, după cum 
se pare, cele mai violente re
volte în Angola. O deosebire e- 
xistă totuși de la un an la al
tul. Revoltele iscate anul acesta 
sînt mult mai puternice decît 
cele din anii trecuți. I-au par
venit informații confidențiale a- 
Iarmante din regiunile nordice 
și sudice ale Angolei. Angolezii 
se organizează. Au în frunte 
conducători inteligenți și hotă- 
rîți care știu ce vor. Nu-și poate 
da totuși seama, el don Ramiro, 
cum se face că tocmai în regiu
nile de la frontiera cu Congo 
belgian focul răzmerițelor arde 
cu cea mai mare violență... I-au 
fost aduse la cunoștință semnele 
unor astfel de „friguri" pînă și 
pe domeniul său,’ întins cît o

l

provincie. Negrii se organizează, 
se organizează...

Don Ramiro se înfierbîntă din 
ce în ce pînă ajunge la o mînie 
clocotitoare. Se ridică brusc din 
șezlong, trezindu-i din toropeală 
pe cei doi apărători de țînțari 
și-l lovește amarnic cu cravașa 
pe cel mai apropiat. Auzi, el 
caută soluții, își frămîntă creie
rii pentru „binele" lor, bleste
mății, ca să nu mai moară ca 
niște cîini și ei își bat, pur și 
simplu, joc de el! De el, stăpî- 
nul lor, care a făcut din întin
sul domeniu un „colț liniștit de 
rai", unde nu s-au mai întîmplat 
de mult răscoale. Auzi, el caută 
soluții pentru fericirea lor și se 
găsește o spurcăciune de negru 
care să-i răspundă prompt. Cum 
de vor fi aflat blestemății că el 
se preocupă de găsirea unei so« 
Iuții ? Cum ? Don Ramiro se cu
tremură. Auzi, un negru care 
trăiește în.tr-o țară cu 99 la 
sută analfabeți, să îndrăznească 
să învețe carte tocmai pe dome
niul său și încă să învețe limba 
strămoșilor săi, portugheza și 
încă să îndrăznească să-i arun
ce pe fereastră în dormitor un 
bilet cu un conținut incendiator. 
Auzi, „Cauți remedii don Ra
miro? Nu mai căuta! „Reme
diul" îl cunoaștem noi ! Și îl 
știi și domnia-ta, dar nu îndrăz- 
nești să te gîndești la el 
mediul cel
BERTATE
LEZ1! Și 
ceri!“...

Re- 
mai sigur este: LI- 

PENTRU ANGO- 
libertatea o vom cu-

M I.


