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Astăzi întreaga omenire pro
gresistă sărbătorește împlinirea 
a 90 de ani de Ia nașterea lui 
Vladimir Ilici Lcnin, genialul 
conducător și învățător al pro
letariatului mondial și al între
gii omeniri muncitoare, creato
rul leninismului, marxismul e- 
pocii imperialismului și al re

voluțiilor proletare, întemeietorul 
' partidului de tip nou și al pri
mului stat socialist din lume.

■Numele .lui Lenin eșțe indiso
lubil legat de ceea ce omeni
rea are mai măreț, mai scump, 
mai glorios. întemeind partidul 
de tip nou al clasei muncitoa
re, Lenin a creat partidul, co
munist, singurul capabil să. con
ducă clasă muncitoare și pe cei
lalți oameni ai muncii la răs
turnarea puterii claselor exploa
tatoare și instaurarea dictaturii 
proletariatului.

Lenin a fost întemeietorul, or
ganizatorul și conducătorul pri
mului stat socialist din lume, în 
care a fost desființată definitiv 
exploatarea omului de către om, 
stat care se deosebește funda
mental de toate tipurile de sta- 

. te existente pînă atunci. In con
dițiile extrem de grele de după 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, Lenin a desfășurat o 
activitate uimitoare pentru con
solidarea puterii sovietice, pentru 
apărarea statirlui socialist îm
potriva contrarevoluției interne 
și a intervenției reacțiunii mon
diale, plaborînd în același timp 
gloriosul plan de construire a 
socialismului și comunismului, 
învățăturile lui1 Lenin ‘jmvind e- 
lectrificarea și industrializarea 
socialistă a țării, cooperativiza
rea agriculturii,, dezvoltarea ști
inței și formarea culturii noi, 
socialiste au permis transforma
rea vechii Rusii înapoiate într-o 
țară înaintată, cu o industrie ex
trem de puternică, în plină dez
voltare, cu o agricultură înflori
toare, cu un nivel de trai ridi
cat, cu o știință care ocupă pri
mul loc în lume. Realizări de în
semnătate istorică, cum sînt 
crearea primei centrale atomo- 
electrice din lume, a spărgăto
rului de. gheață atomic, a rache
tei balistică intercontinentale, 
lansarea primilor sateliți artifi
ciali ai Pămîntului, a primei ră
chite cosmice în jurul Soarelui, 
lansarea rachetelor spre Lună, 
sînt succese care demonstrează 
uriașa dezvoltare a economiei, 
științei și culturii statului sovie
tic Istoria n-a mai cunoscut o 
asemenea creștere vertiginoasă a 
puterii economice a unei țări. 
Planul septenal dezbătut de cel 
de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S. 
reprezintă întruchiparea' liniei 
generale leniniste a partidului 
și statului sovietic în perioada 
actuală. Acest plan grandios ca
re se înfăptuiește cu succes’, re
prezintă un pas hotărîtor pe ca
lea creării bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului, pe calea 

asigurării victoriei U.R.S.S. în 
întrecerea pașnică cu capitalis
mul.

Oamenii muncii de pretutin
deni sărbătoresc aniversarea a 
90 de ani de la nașterea lui Vla
dimir Ilici Lenin în condițiile 
creșterii neîncetate a forțelor 
socialismului. Principala carac
teristică a epocii noastre este 
trecerea de la capitalism la so
cialism. Ideile lui Lenin au tri
umfat într-o serie de țări ale 
lumii. Steagul leninismului flu
tură victorios, din centrul Eu
ropei pînă la Pacific.

In rînd cu celelalte popoare 
ale țărilor socialiste surori, po
porul nostru condus cu înțelep
ciune de partidul său leninist, 
Partidul Muncitoresc Romîn, con
struiește cu succes o viață nouă, 
prosperă, înfloritoare.

Sporindu-și eforturile pentru 
a întîmpina cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. cu noi victo
rii în toate domeniile de acti
vitate, oamenii muncii din pa
tria noastră își reafirmă hotă- 
rîrea de a păși ferm înainte spre 
victoria construcției socialiste.

însușite de milioane de oa
meni ai muncii, ideile leninismu
lui au devenit o forță materială 
invincibilă, care transformă lu
mea. întregul mers al istoriei 
contemporane se desfășoară sub- 
influența hotărîtoare a leninis
mului. In timp ce capitalismul

(Continuare în pag. 2-a)

DUPĂ UN TRIMESTRU DE MUNCĂ

Colectivii* minei Uricani raportează 
succese de seamă

Conferința raională de partid, 
tinînd seama de succesele obți 
nute de minerii de la Uricani în 
ar.ui trecut, a trasat ca sarcină 
pentru anul acesta, să oțjînem 
o productivitate medie pe mină 
de cel puțin 1,164 tone pe post 
și să economisim la prețul de 
cost al producției brute 500.000 
lei peste plan.

Colectivul m'nei noastre a a- 
nalizat cu mare grijă posibili
tățile și rezervele interne care, 
folosite din plin, să-l conducă 
spre îndeplinirea și depășirea 
acestor sarcini de mare cinste. 
Planul de măsuri tehnico-orga- 
nizator.ice, alcătuit pe baza pro
punerilor făcute dc mineri în con
sfătuirile de producție, a stabilit 
concret pentru fiecare abataj mo
dul în care trebuie să se des- 
lășoare munca, condițiile nece
sare obținerii de randamente cît 
mai mari. Sub conducerea oiga- 
ni.zațiilor de partid, minerii naș 
tri au pornit de la începutul a- 
riuiui la luptă pentru traducerea 
în fapt a sarcinilor primite

Rezultatele obținute după în- 

dezvelirea moDumentolui 
Iii f. I. Lenin In Lanitals

Joi dimineața la București în 
Piața Scînteii a avut loc dezve
lirea monumentului lui Vladimir 
Ilici Lenin, genialul învățător și 
conducător al oamenilor muncii 
din lumea întreagă, făuritor al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și al statului sovietic.

La solemnitatea dezvelirii mo
numentului au participat tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Deț, 
Chivu Stoica. Gh. Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, general de 
armată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Ion Gheorghe Maurer, 
Janos Fazekas, Gherasim Popa, 
membri ai C.C. al P.M.R., mi
niștri. membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

In fața monumentului se aflau 
un mare număr de oameni ai 
muncii, activiști de partid, vechi 
mllitanți ai mișcării muncito
rești, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor ob
ștești, oameni de artă și cultu
ră, generali și ofițeri superiori, 
ziariști romîni și corespondenți 
at presei străine.

Erau prezenți A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice, 
șefii altor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

La ora 11, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a dezvelit monu
mentul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. P. Romîne și UniunH 
Sovietice.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dei a rostit o cuvîntare care a 
fost viu aplaudat?.

Solemnitatea s-a încheiat prin 
intonarea Internaționalei.

(Agerpres)

Citiți în pag. IV-a
• N. S. Hrușciov l-a primit 

pe Walter Nash.
• Cu prilejul celei de a 90-a 

aniversări a nașterii lui 
V. I. Lenin.

® Situația încordată din Co
reea de sud — Represiuni 
sîngeroase la Seul și în 
alte regiuni sud-coreene.

• La Berlin a început pro
cesul lui Oberlănder.

Ing. PEȘITZ IOS IF 
șeful exploatării Uricani

cheierea unui trimestru de mun
că sînt bune și constituie pentru 
întregul nostru colectiv un pu
ternic stimulent pentru continua 
lor dezvoltare. Datorită muncii 
avîntate a minerilor noștri, co
lectivul poate raporta acum parti
dului că față de sarcina de a 
obține un randament mediu de 
1,164 tone pe post, ani obținut 
pe trimestru 1,182 tone de căr
bune pe post, iar în martie un 
randament de 1,236 tone pe post. 
Față de 125.000 lei cît revenea 
sarcina de economii pentru pri
mul trimestru am obținut 143.000 
Iei economii peste plan.

Comparînd rezultatele de mai 
sus cu cele obținute în trimestrul 
1 1959, se poate vedea clar mun
ca entuziastă a colectivului nos
tru. Productivitatea muncii a 
sporit cu aproape 10 la sută în 
condițiile cînd linia activă de 
fronturi a scăzut cu, circa 15 la

Un control competent — 
chezășia îndeplinirii hotărlrilor

Controlul bine 
înfăptuit asupra 
îndeplinirii hotă- 
rîrilor constituie 

ȘTEFAN DEMETER 
secretarul comitetului de partid 

al minei Petrila

chezășia îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor care stau în fața orga
nizațiilor de partid. V. I. Lenin a 
acordat întotdeauna o mare im
portanță redactării juste a hotă- 
rîrilor și exercitării controlului 
înfăptuirii sarcinilor. El arăta, că 
atunci cînd se ia o hotărîre este 
necesar să se indice persoanele 
direct responsabile, să se dea sar
cini precise și termene concrete 
de înfăptuire.

Călăuzindu-ne după această in
dicație ă lui Lenin, controlul exer
citării hotărîrilor stă permanent 
în fața comitetului de partid ai 
minei Petrila. Organizarea con
trolului începe din momentul luă
rii unei hotărîri. Fiecare membru 
al comitetului de partid răspunde 
de una din organizațiile de bază 
și le ajută concret să obțină rezul
tate cît mai bune în activitatea 
lor.

Intr-una din ședințele' de comi
tet, analizîndu-se desfășurarea în- 
vățămîntului de partid, s-a liotă- 
rît ca după fiecare lecție predată 
secretarii organizațiilor de bază ‘ 
să informeze comitetul despre fe
lul cum s-a desfășurat ședința cer
cului respectiv. Acest lucru ne dă 
posibilitatea să urmărim munca 
fiecărui cerc și să luăm măsuri 
operative pentru înlăturarea lip- 

O——--

sută crescînd însă viteza medie 
de avansare la abataje cu peste 
12 Ia sută, posturile pe mină i 
fiind reduse cu 8,1 la sută față 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Actualmente la mina Uricani 
productivitatea muncii la tăiere 
în abataje se menține în jurul a 
4,200 tone pe post în medie, la 
multe brigăzi randamentul zilnic 
oscilînd între 5—6,900 tone căr
bune pe post. In această cate
gorie putem cita brigăzile con
duse de Cîrciumaru Victor. Teo- 
dor.escu Stancu, Hrițcan Vasile. 
Năsăleanu Miron, Poloboc Con
stantin, Chiriac Constantin, Vas- 
cul Dumitru și altele.

Colectivul nostru a socotit de 
la bun început că economii cît ; 
mai mari la prețul de cost nu i 
se pot obține numai, pe seama 
creșterii productivității ci și 
prin reducerea consumurilor spe
cifice de lemn, energie, mate
riale. . Urmînd pilda unor brU 
gâzi fruntașe conduse.de cotnu-

(Continuare >n pag 3-a) 

surilor. Partici
pând la ședințele 
cercurilor, mem
brii ai comitetului 

de partid cum sînt tov, Moldovan 
Mircea, Mardare Elena și alții, se 
interesează nu numai de numărul 
cursanțiior prezenți, ci și de felul 
cum este întocmită lecția, cum se 
pregătesc membrii și candidații 
de partid pentru convorbiri, dis
cută cu cursanții despre materialul 
studiat și își spun părerea asupra 
desfășurării ședințelor cercului. In 
mod deosebit membrii comitetului 
sprijină acele cercuri care acti
vează mai slab. Astfel într-un 
timp se desfășura slab învățămîn- 
tul de partid în organizația de 
bază nr. 1, unde .tovarășul Cristian 
Victor, responsabil cu munca de 
propagandă și agitație în biroul 
organizației de bază, nu se preo
cupa în suficientă măsură de cer
curile respective și' în special de 
cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. Cu toate că cercul era con
dus de un propagandist pregătit 
și cu experiență, frecvența cursan- 
ților la lecții era slabă. Comitetul 
de partid a trimis în această orga
nizație de bază pe tovarășul Do- 
brican Traian, membru al comi
tetului, care a sprijinit munca 
cercului și a discutat cu candi
dații de partid despre necesitatea 
ridicării nivelului politic. In uf-

(Continuare în pag. 3-a)

Afară, acum primăvara,, e 
bine. Copiii de la grădinița 
de copii nr. 3 din Lonea se 
bucură din plin de, toate aces
tea. In timp ce unii au format 
un cerc și se joacă, „artiștii" 
pregătesc în aer liber un pro
gram artistic pentru Ziua co
pilului. Să-i lăsăm să se pre
gătească bine, pentru ca reu
șita să le fie asigurată.

Var din producție 
proorie

Nu de mult, colectivul secto
rului VII de la mina Vulcan a 
luat inițiativa valorificării pie
trei de var care se găsește în a- 
propiere din abundență. In a- 
cest scop s-a construit un cuptor 
de ars var din resurse proprii.

Cu ajutorul brigăzii de mun
că patriotică, condusă de ute- 
mistul Ceaușescu Dumitru s-a 
adus piatra și după prima arde
re a rezultat o cantitate de 5.500 
kg. var de bună calitate. De a- 
cum înainte mina Vulcan nu va 
mai fi nevoită să aducă din altă 
parte varul și îl va întrebuința 
pe cel din producție proprie ca
re va acoperi toate necesitățile 
de construcții și întreținere ale 
minei.

S. VLADIMIR 
corespondent

conduse.de
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V. I. Lenin rostind o cuvîntare de pe balconul Sovietului din 
Moscova în fata comuniștilor din laroslavsk și Vladimirsk mo
bilizați pentru zdrobirea lui Denikin (16 octombrie 1919).
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FRAGMENT

De vorbă cu tovarășul Lenin
de VL. MA1AKOVSCHI

Cu droaie de

Stăm singuri

fotografie

trebi
— furnicar de-întîmplări

amurgind 
în cameră;

pe-ndelete.

eu
și cu Lenin

pe albul
Din gura-i deschisă

cuvîntul stă gata să zboare,

perete.

musta?a,
in sus,

o 
sub fruntea-ncrețită

Sub fruntea uriașă, ...

Poate că-n fată-i

Pădure de steaguri...

văd tremiirînd,

popoare, popoare..

uriașul gînd.
:• 1

trec mii și iar mii...

mîinile iarbă, cit vezi...
; Cu mina veselă
T cuprins ca de raze puternice, vii,
J mă scol — îmi zic — de pe scaun,
I salut,
) raportez!
♦ „Tovarășe Lenin,

t Iți dau eu raport
J Omul muncește la

1
 Luminăm, îmbrăcăm

pe sărmani și desculți; 
scoatem cărbune și fier

t peste normă..."
*

nu din oficiu
— din suflet

noi. 
și-nvins nu se lasă nici mort.
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LUMINA
Satul Kașino... In anul 1920 

aici a fost construită ;> uzină e- 
lectrică, una din primele uzine e- 
lectrlce sătești din Țara Sovieti
că. Pe atunci rrau vremuri gre
le. Tlnăra Republică Sovietică 
era sfîșiată de dușmani interni și 
externi. Țara ducea lipsă de pli
ne, de combustibil. Nu numai că 
au se găseau motoare, dar chiar 
și cuie erau aproape imposibil 
de găsit. Dar țăranii au întins 
toate aceste greutăți — ei vedeau 
în electricitate viitorul lor.

Uzina a fost construită de tot 
satul. Iar cînd în colibele țără
nești s-a aprins lumina „nenatu
rală", cum o numeau ei, țăranii 
au hotărît să-l invite pe Lenin 
la jestivitatea inaugurării uzinei.

„...La 14 noiembrie a. c. — i-au 
scris ei lui Lenin — va avea loc 
inaugurarea iluminatului electric 
în cătunul Kașino, la care vă ru
găm din inimă să veniți șl să 
împărtășiți cu noi bucuria pe ca
re o resimțim la vederea luminii 
electrice în cocioabele țărănești, 
lucru la care în timpul stăpînirii 
țarului, țăranii nici nu îndrăz
neau să gîndească. Prezența dv. 
este foarte dorită".
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Manifestări închinate 
aniversării nașterii 

lui V. I. Lenin
LA VULCAN

Miercuri după-amiază sala fes
tivă a clubului I. G. Frimu din 
Vulcan a fost plină de muncitori 
mineri, energeticieni, constructori, 
ingineri șl intelectuali din între
gul oraș. După intonarea Inter
naționalei de către fanfara sindi
catului minier a luat cuvîntul în 
fața celor prezenți tov. Plic 
Alexandru, secretar al Comitetului 
raional de partid, care a expus 
conferința „Viața și activitatea 
lui Lenin“

LA LUPENI

Palatul cultural din Lupeni de 
mult n-a găzduit atîția oameni ca I 
miercuri după-amiază cu ocazia 
adunării festive închinate aniver
sării nașterii marelui Lenîri. In 
sala frumos pavoazată s-au adu
nat oameni ai muncii din toate 
întreprinderile și instituțiile ora
șului, muncitori și intelectuali, ti
neri și vîrstnici. In cadrul adună
rii tov. Dan V.aler, secretar al 
comitetului orășenesc de partid, a 
prezentat conferința „Epoca noas
tră — epoca marilor realizări ale 
leninismului".

LA U.R.U.M.P.

In ziua de 20 aprilie, după ce 
sirena uzinei a anunțat încetarea 
schimbului de dimineață, munci
torii Uzinei de reparat utilaj mi
nier din Petroșani s-au adunat 
în sala de ședințe a comitetului de 
partid pentru a sărbători cea de-a 
90-a aniversare a nașterii lui V.I. 
Lenin. Cu acest prilej tov. Karda 
Zoltan, secretar a! comitetului o- 
rășenesc de partid, a vorbit des
pre viața și opera nemuritoare a 
lui V. I. Lenip.

LA PETRILA

Ieri după amiază în sala clu
bului minier din Petrila a avut 
loc adunarea festivă închinată a- 
niversării nașterii lui V. I. Lenin. 
Au participat numeroși mineri de 
la exploatarea minieră, ingineri și 
tehnicieni, precum și alți oameni 
ai muncii din oraș. După deschi
derea adunării de către tov. Gor- 
boi Mihai, secretar al comitetului 
orășenesc de partid, tov. Gătană 
Vasile, membru îin Biroul Gofnite- 
tului raional de partid a prezen
tat conferința .,99 de ani de la 
nașterea lui V. I. Lenin".

DIN SATUL KAȘINO
ascultat cuvîntarea rostită de 
la miting.

După masă, povestesc el 
Vladimir llici ne-a întrebat pe 
fiecare din noi cum trăim, ne-a 
spus că în curînd întreaga Rusie 
va fi acoperită de o rețea de u- 
zine electrice, că electricitatea va 
însemna nu numai progres pen
tru mașini, ci și pentru întreaga 
viață a țăranului rus. El ne-a 
sfătuit să lucrăm pămîntul îm
preună, șă ne unim în întovără
șiri. Ne-a făgăduit să ne trimită 
un tractor, o semănătoare, un 
plug. Și n-a uitat, a trimis totul. 
Tractorul primit de la Lenin a 
fost folosit multă vreme în sat...

— iar după masă — a conti
nuat Rodionova — am ieșit afa
ră și ne-um fotografiat împreună 
cu Lenin pentru a păstra pe veci 
această amintire. Curînd a înce
put mitingul.

— Luînd cuvîntul în fața noas
tră — povestește Oșmarin — 
llici a întrezărit printre decenii 
ziua de astăzi a poporului sovie
tic. El a aprins în noi flacăra în
crederii sale nestrămutate în vii
torul nostru luminos.

Curînd după aceea la Moscova

Țăranca Maria Kașkina și-a 
împodobit casa dș sărbătoare. In 
timp ce femeile satului pregăteau 
o gustare, bărbații au ieșit pe uli
ță pentru a-l aștepta pe oaspetele, 
drag.

Automobilul abia apăruse pe u- 
lița satului, cînd o droaie de co
pii se grăbiră să-l întîmpine. Le
nin a oprit mașina și i-a între
bat : „Unde-i pe aici, pe la voi 
uzina electrică Copiii i-au 
răspuns: „Liiați-ne în mașină și 
vă vom arăta". Cu mașina încăr
cată eu copii llici s-a îndreptat 
spre casa, unde se adunaseră ță
ranii. Din mașină au coborît 
Vladimir llici și Nadejda Kons
tantinova. Lenin s-a apropiat de 
țărani, a strîns fiecăruia mina, 
apoi a intrat în casă. Oamenii au 
vrut să-l ajute să-și scoată haina 
dar Lenin a refuzat hotărit ser
viciile lor.

In satul Kașlno există și as
tăzi oameni care au avut ferici
rea să participe la această întîl- 
nire. Ivan Stepanovici Oșmarin 
și Tatiana Tihonovna Rodiono
va — cei mai vechi membri ai 
colhozului — l-au văzut pe Le- 
nin, au stat cu el de vorbă, au
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(Jrmînd învățătura marelui Lenin

Luptăm pentru ridicarea continuă 
a productivității muncii

V. I. Lenin ne 
învață că pro
ductivitatea mun
cii este facto-

--  S3
VASILE VELEA 

Secretarul organizației de bază 
sectorul 1 Aninoasa

rul cel mai important care de
termină, în ultima instanță vic
toria noii orînduiri. Numai o 
productivitate a muncii mai înal
tă poate asigura victoria socia
lismului asupra capitalismului. 
Despre această învățătură leni
nistă, precum și despre indica
țiile conducerii partidului nos
tru în această privință noi am 
discutat de nenumărate ori în 
cadrul învățămîntului de partid, 
a adunărilor generale ale orga
nizației de bază, în ședințele cu 
agitatorii, cu activul fără de 
partid si cu întregul colectiv al 
sectorului.

Biroul organizației noastre de 
bază se preocupă în permanen-' 
ță de întărirea activității comu
niștilor în procesul de produc
ție, îndrumă organizațiile sindi
cală și de tineret, conducerea 
tehnică a sectorului pentru a 
mobiliza întregul colectiv la des
coperirea și punerea în valoare 
a rezervelor interne în vederea 
realizării unei productivități cît 
mai înalte.

Pornind la înfăptuirea sarci
nilor puse de partid pe anul 
1960, colectivul sectorului nostru 
și-a fixat ca obiectiv de întrece
re să realizeze o productivitate 
de 2,200 tone de cărbune pe post 
și să reducă prețul de cost al 
cărbunelui, realizînd o economie 
de cel puțin 250.000 lei. Comu
niștii din sectorul nostru au dez
bătut pe larg sarcinile ce le re
vin în vederea mobilizării colec
tivului sectorului la înfăptuirea 
acestor obiective. La propunerea 
organizației de bază conducerea 
sectorului a elaborat o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice ca
re să ducă la creșterea produc
tivității muncii. Unele din aces
te măsuri au fost înfăptuite. In 
întregul sector transportul în a- 
bataje a fost mecanizat. Au fost 
pregătite abataje de rezervă la 
care sînt plasate brigăzile din 
abatajele la care se rambleiază. 
Au fost luate măsuri pentru li
chidarea timpilor morți care e- 
xistau în trecut din cauza de
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a avut loc cel de-a[ VIII-lea (ion- 8 
greș al Sovietelor din întreaga 8 
Rusie care a discutat și a adop- g 
tai celebrul plan leninist de elec- g 
trificare a Rusiei. In raportul, g 
prezentat la congres. Vladimir g 
llici amintind de călătoria făcută g 
ta inaugurarea uzinei electrice ° 
din Kașino a rostit celebrele cu- g 
vinte : „Comunism, înseamnă pu- g 
terea sovietică plus electrificarea g 
întregii țări". g

îndeplinind indicațiile lui Le- g 
nin, colhozul „Calea lui llici" din X 
Kașino constituie un exemplu „ 
grăitor de construire și consoll- „ 
dare a gospodăriei obștești. Pe an ° 
ce trece el devine tot mai bogat. S 
Anul trecut, de pildă, veniturile « 
tui s-au cifrat la 7.000000 ruble. ,, 
Producția medie de lapte a repre. S 
zentat 3.700 kg. de fiecare vacă. „ 
Și satul a devenit de nerecunos- S 
cut. De-a lungul uliței care a par- g 
curs-o pe vremuri Lenin cu auto. S 
mobilul său, s-au înălțat case noi 3 
frumoase. In sat funcționează 8 
creșe, un oficiu de poștă și tele- g 
graf, magazine, iar în centrul lui g 
se înalță casa de cultură „V. I- 3 
Lenln". 8

— Dacă Vladimir llici ar pu- | 
tea să vadă viața noastră de g 
acum — spune Tatiana Rodiono- g 
va — cum s-ar mai bucura...

el

fecțiunilor în 
montarea trans
portoarelor. S-au 
luat măsuri pen

tru aprovizionarea în bune 
condițiuni a locurilor de muncă
și pentru eșalonarea pușcării.

Pentru mobilizarea colectivu
lui sectorului la sporirea pro
ductivității muncii, biroul orga
nizației de bază a acordat o a- 
tenție deosebită muncii politice, 
activității agitatorilor în rîndu! 
minerilor. In urma mun
cii politice desfășurate de 
către organizația de partid, bri
găzile sectorului nostru acordă 
o atenție deosebită ridicării pro
ductivității muncii. O dovadă în 
această direcție este și faptul că 
toate brigăzile aplică inițiativa 
brigăzii lui Tucac'uc Mihai. Ele 
își fixează în fiecare lună ce 
cantitate de cărbune vor extra
ge peste plan de fiecare om, în 
fiecare zi, se preocupă în per
manență de ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor mineri, 
de întărirea disciplinei la locul 
de muncă. Cele mai frumoase 
realizări în această privință le-au 
obținut brigăzile conduse de co
muniștii Boyte Adalbert, Mujnai 
Nicolae, Mănăilă Vasile, Criștea 
Aurel. Aceste brigăzi, depășin- 
du-și cu regularitate randamen
tele planificate, au obținut o 
productivitate de 5,60-—6,50 tone 
pe post.

In urma muncii politice des
fășurate și a măsurilor luate de 

conducerea tehnico-administrativă, 
colectivul sectorului a realizat 
pe primul trimestru al anului un 
randament de 2,300 tone pe post. 
Pe această cale noi am realizat 
si însemnate economii la prețul 
de cost. Valoarea economiilor 
realizate pe primul trimestru se 
ridică la 177.000 lei.

Comuniștii din sectorul nostru 
au discutat într-o recentă adu
nare generală a organizației de 
bază despre obiectivele întrece
rii socialiste în cinstea celui 
de-al IlI-lea Congres al parti
dului. Cu acest prilej au hotărît 
să intensifice munca politică 
pentru mobilizarea colectivul!’’ 
sectorului la obținerea de n> 
realizări în creșterea productivi
tății muncii și ieftinirea produc
ției de cărbune.

------  —= —

Sub steagul glorios 
al leninismului
(Urmare din pag. l-a)

se îndreaptă spre pieire, socia
lismul crește Și se întărește. A 
luat un puternic avînt lupta po
poarelor coloniale de eliberare 
de sub odiosul jug al colonialis
mului. Procesul de destrămare a 
sistemului colonial al imperia
lismului, se găsește în prezent 
în faza sa finală.

Învățăturile lui Lenin cu pri
vire la coexistența pașnică în
tre țări cu sisteme sociale dife 
rite exercită o uriașă influenț? 
asupra popoarelor. Intemeindu-și 
întreaga politică externă pe prin
cipiul leninist al coexistenței 
pașnice, Uniunea Sovietică, și 
împreună cu ea toate țările so
cialiste, militează neobosit pen
tru preîntîmpinarea primejdiei 
unui nou război, pentru rezol
varea problemelor litigioase pe 
cale pașnică.

Aducînd un vibrant omagiu 
marelui Lenin, omul care a fă
cut cel mai mult pentru oameni, 
pentru binele și fericirea lor, 
poporul nostru își exprimă ho- 
tăfîrea de a păși ferm înainte 
pe drumul luminos al socialis
mului, de a lupta sub conduce, 
rea partidului nostru drag, ala- 
furi de poporul sovietic, de po
poarele celorlalte țări socialiste, 
pentru triumful marilor idei ale 
leninismului.
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Mijloc nou 
de păstrare și utilizare 

a sumelor depuse 
la C. E. C.

Economisirea prin C.E.C., con- 
stituie un mijloc de gospodărire 
chibzuită a veniturilor personale. 
Casa de economii și consemna- 
țiuni pune la îndemîna cetățe
nilor diferite [orme de economi
sire care pot fi folosite după 
dorință : libret de economii 
C.E.C. cu dobîndă, librete de ‘e- 
conomii cu cîștiguri și obliga
țiuni C’E.C. cu cîștiguri de va
lori diferite.

In vederea Satisfacerii mai de
pline a intereselor cetățenilor și 
dezvoltării acțiunii de economi- i 
sire. Casa de economii și con- 
semnațiun'i a' introdus cu înce
pere de la 15 aprilie a. c., un 
nou mijloc de păstrare și utili
zare a sumelor depuse la C.E.C.

Depunerile de sume în conți.!* î 
rile curente personale ale cetă
țenilor se pot face atît în nu
merar cît și prin virament la 
orice casă raională de economii 
și eonsemnațfunî.

Astfel, pe baza unui simplu 
ordin de virare la C.E.C. cetă
țeanul poate dispune ca sumele 
provenite -din salarii, prime, drep
turi de autor, colaborări, premii 
do stat, să fie depuse în contul 
săti curent pe care îl are des
chis la C.E.C. fiind scutit de a | 
se deplasa personal pentru în- I 
deplintrea formalităților legate ; 
de depunerea și încasarea unor i 
drepturi bănești.

Titularii conturilor curente pot 
dispune oricînd de sumele aflate 

canturile lor și pot emite Ce- 
<-iri de ridicare de numerar pe 
numele oricărei persoane.

Titularul unui cont curent 
poate da dispoziție unității 
C.E.C. la care își are deschis con
tul ca din disponibilut său să' 
efectueze diferite plăți : pentru 
abonamente de telefon, lumină, ' 
chirie, impozite, taxe și altele.

Pentru sumele în conturi- cu
rente, se acordă aceeași dobîndă 
ca șt la depunerile pe librete de 
economii, iar operațiunile de în
casări și plăți sînt scutite de 
orice taxe cu excepția plăților în 
alte localități.

—=★=—

Fier vechi 
pentru ofelării 

Utemiștii și ceilalți tineri de la 
depozitul de materiale nr. 1 din 
Petroșani participă cu entuziasm 
la acțiunea de strîngere și trimi
tere spre valorificare a fierului 
vechi. In frunte cu utemiștii Do
robanții Ilie, Niculescu Constan
tin, Ciungii Paptelimon și Hancea 
Constantin au. strîns și trimis o- 
țelarilor din Hunedoara 15 tone 
de fier vechi.

C. MIRICĂ 
corespondent

I
ln stratul 5 de la mina Cimpa. II lucrează brigada mi
nerului Culda Teodor. Această brigadă a înregistrat rezultate 
frumoase în lupta pentru îmbunătățirea calității cărbunelui. 
Succesul obținut se datoreze *n bună parte muncii politice 
duse de agitatori, IN CLIȘEU/ Șeful de schimb Solovan loan 
(în dreapta) discută cu agitatorii Fcntini Victor, Gheorghiță 
( Vespasian și Dobega Gheorghe despre rezultatele obținute în 
< muncă.f

Colectivul minei Upicani 
papoptează succese de seamă

(Urmare din pag. 1-a)

niști încercați, toate brigăzile 
minei recuperează lemnul la pră
bușire, folosesc crațerele numai 
cînd în abataj este depilat căr
bune suficient pentru a utiliza 
la maximum capacitatea de tran
sport a utilajului. Mergînd pe 
această linie, noi putem raporta 
că dăm cărbune cu consum re
dus de materiale și energie. 
Față de realizările trimestrului 
I 1959, în aceeași perioadă din 
I960 Ia Urlcanî s-au folosit cu 
2,400 m. c. lemn de mină răși- 
uos mai puțin la mia de tone 
de cărbune, cu 2,95 kWh/tonă 
mai puțină energie electrică șt 
cu 1,16 m. c./tonă mai puțin 
aer comprimat.

Succesele arătate mai sus au 
adus colectivului nostru cinstea 
de a fi fruntaș în întrecerea so
cialistă pe bazin și pe țară în 
ramura cărbunelui brun. Ele con
stituie o bază trainică pentru 
obținerea unor rezultate mereu 
mai bune. Cu toate că pentru 
moment condițiile de exploatare 
în partea sudică a zăcămîntu- 
lui nu sînt întrutotul favorabile, 
colectivul nostru are asigurate 
locuri de muncă de rezervă în 
partea nordică a minei care-i 
permit să dea cărbunele cerut 
prin plan, să sporească produc
tivitatea muncii.

Recent, răspunzînd chemării la 
întrecere socialistă a celor 19 în
treprinderi din țară, colectivul 
minei noastre și-a sporit anga
jamentul privind creșterea ran
damentelor la 1,170 tone pe post, 
s-a angajat să dea- cărbune mai
ssermȚ-Țrr----- - ---------

bun calitativ cu 0,5 la sută decît 
norma admisă, să reducă consu
mul de lemn de mină cu încă 
0,470 m. C./1000 tone de cărbu
ne. Rezultatele obținute în ulti
mele zile, după lansarea chemă
rii, dovedesc că și aceste noi 
angajamente devin fapte împli
nite. Acum, în aprilie, produc
tivitatea medie pe mină se men
ține la 1,206 tone pe post, iar 
în abataje la peste 4 tone pe 
post.

Și totuși colectivul nostru mai 
are mult de făcut în toate do
meniile activității sale economi
ce, mai ales în privința calității 
cărbunelui. Pentru toți minerii 
noștri faptul că economiile obți
nute în trimestrul I puteau fi 
mai mari cu cel puțin 134.000 
lei cît am pierdut drept penali
zare pentru nerespectarea nor
melor de calitate, constituie un 
semnal de alarmă. In această 
direcție trebuie concentrate toa
te forțele și atenția. Măsurile 
operative aplicate în ultimele 
zile au dus la o ușoară îmbună
tățire a calității cărbunelui coc- 
sificabil livrat de noi, iar odată 
cu intrarea în funcțiune a unor 
noi capacități de producție în 
partea nordică a zăcămîntulul, 
la stratul 8—9 calitatea se va 
îmbunătăți mult, dîndu-ne posi
bilitatea să ne respectăm inte
gral și să depășim angajamen
tele luate în cinstea celui de-al 
Ill-lea Congres al partidului’.

OPINIA PUBLICA DIN S.U.A. Șl PROBLEMA 
DEZARMĂRII

Un control competent — 
chezășia îndeplinirii hotărîrilor 
(Urmare din pag. l-a)

ma ajutorului pe care biroul or
ganizației de bază l-a primit, si
tuația învățămîntului de partid 
s-a îmbunătățit.

Comitetul de partid ascultă pe
riodic informări din partea mem
brilor comitetului de felul ' cum 
sprijină activitatea cercurilor dt 
care răspund. Așa, de pildă, în 
ultima ședință de comitet, tova
rășii Cenaru Gheorghe și Petruș 
Vasile, membri ai comitetului au 
prezentat eîte o informare de fe
tei cum au ajutat și controlat 
desfășurarea învățămîntului de 
partid din organizațiile de bază 
nr. 3 și 9.

La începutul acestui an comite
tul de partid a organizat o ședin
ță cu birourile organizațiilor ue 
bază, unde s-a discutat despre im 
portanța asigurării unui control 
operativ asupra îndeplinirii sarci
nilor de plan. Putem spune că în 
această direcție organizațiile de 
bază din sectoarele 2. 3, 5 și al
tele urmăresc sistematic îndepli
nirea planului de producție la toți 
indicii. Pentru îmbunătățirea 
muncii politice și mobiliza
rea oamenilor muncii la îndepli
nirea și depășirea angajamentelor 
de întrecere, organizațiile de bază 
au instruit agitatorii, au îmbună
tățit agitația vizuală, activitatea 
gazetei de perete. Agitatorii din 
sectoare au organizat convorbiri 
cu muncitorii la locurile de mun
că în care au discutat probleme 
strîns legate de îmbunătățirea 
procesului de producție.

In urma muncii politice desfă
șurată de către organizațiile de 
partid și asigurării unui control 
operativ și eficace asupra măsu
rilor luate, colectivul minei Petrila 
a obținut în acest an o producti
vitate medie de 1,128 tone pe 
post, față de 1,067 tone pe post 
cît era sarcina planificată. De la
începutul anului și pînă la în-
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„Mai mult cărbune, dar cu un consum 
mai mic de lemn"

In ziarul nostru din 23 giar 
tie a. c. sub titlul de mai sus, 
a apărut un articol care ridica 
problema folosirii mai raționale 
șî mai economice a lemnului de 
mină. Pe lîngă unele exploatări 
miniere care erau criticate pen
tru faptul de a nu fi acordat su- 
cîfientă atenție încadrării în 
consumurile specifice acordate de 
lemn de mină (exploatările Le
nea, Petrila, Vulcan, Lupeni) e- 
rau criticate șf organele servi
ciului tehnic din combinat pen
tru tărăgănarea studierii și a- 
plicărîi unor propuneri ale co
lectivului minei Lonea, privind 
armarea metalică în abataje și 
suitori. 

ceputul acestei luni, mina Pe
trila a realizat 491.000 lei econo
mii prin creșterea productivității 
muncii, extinderea armării în 
bolțari, introducerea micii meca
nizări.

Răspunzînd chemării Ja întrece
re a celor 19 întreprinderi în cins
tea celui de-al III-len Congres al 
P.M.R. noi ne-am luat angajamen
tul să realizăm 1.000:00(1 lei eco
nomii prin reducerea consumului 
de lemn de mină cu 2 la sută, 
a consumului de energie electrică 
și în special prin îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras cu 2 
la sută față de procentajul admis.

In scopul îndeplinirii cu cinste 
a angajamentului .Te întrecere ce 
stă în fața colectivului nostru,,co
mitetul de partid va controla cu 
jnai multă competență îndeplinirea 
hotărîrilor partidului nostru, va 
acorda un ajutor efectiv fiecărei 
organizații de bază.

Marele Lenin ne învață că, con
trolul executării hotărîrilor trebui* 
să fie făcut în așa fel, îneît atunci 
cînd se ivesc lipsuri să se desco
pere cauzele lor, >2 fie luate mă
suri pentru înlăturarea lor. In 
cadrul comitetului nostru - majori
tatea membrilor cum sînt tovară
șii Bertoti Carol, Nieorici Nico- 
lae, Kuti Eugen și alții urmează 
această învățătură, luînd măsuri 
operative de lichidare a lipsurilor. 
In mai mică măsură fac acest lu
cru tovarășii Șomogyi luiiu, 
Croitorii Gheorghe și Nistoreanu 
Gheorghe. care se mulțumesc doar 
să înregistreze lipsurile fără a 
veni cu propuneri de îmbunătățire 
a muncii.

Comitetul de partid al minei 
Petrila se va strădui ca pe viitor 
să-și îmbunătățească stilul de 
muncă și a organiza un con
trol cît mai eficace asupra înde
plinirii hotărîrilor pentru a mobi
liza astfel cu succes întregul 
colectiv al exploatării la tradu
cerea în viață a sarcinilor elabo. 
rate de partid.

Răspunsul primit la redacție 
din partea combinatului, recu
noaște justețea celor semnalate 
în articol. Răspunsul mai infor
mează că „în vederea reducerii 
consumului de lemn, în planul 
de muncă pentru trimestrul II 
s-au luat o seamă de măsuri 
pentru asigurarea exploatărilor 
cu armături metalice necesare 
îndeplinirii planului, măsuri ca
re vor duce la micșorarea con
sumului de Iemn“. Se mai arată 
că „releritor la propunerile mi
nei Lonea ele au fost studiate 
șl s-a dispus confecționarea ți
nui număr de stîlpi metalici tip 
GHH la U.R.U.M.P., comandă 
care ya fi gata în cursul lunii 
aprili*".

Năsăleanu Miron este unul din minerii care a pus accent atît 
pe pregătirea sa profesională cît si a ortacilor săi.

Brigada lui Năsăleanu este brigadă fruntașă în întrecerea ce 
se desfășoară între minerii din Uricani. IN CLIȘEU : O parte 
din membrii brigăzii lui Năsăleanu Miron care formează schim
bul condus de Mînzat loan

Lucrările Conferinței celor zece 
state pentru dezarmare de la Ge
neva sînt urmărite cu cea mai 
mare atenție în întreaga lume. 
Acest lucru se explică, în primul 
rînd, prin faptul că la această 
conferință se discută rezoluția pen
tru dezarmarea generală și totală 
adootată de Adunarea Generală 
a O.N.U. în septembrie anul tre
cut pe baza planului sovietic pre
zentat de N. S. Hrușciov. Adopta
rea unor hotărîri în spiritul aces
tei rezoluții ar constitui un pas 
decisiv în direcția unei dezarmări 
eficiente, a lichidări; amenințării 
unui război atomic.

Poporul american, interesat ca 
și popoarele din restul lumii în 
preîntîmpinarea unui război nu
clear, acordă aceeași atenție con
ferinței de la Geneva. Faptul că 
reprezentanții săi la această Con
ferință, împreună' cu ceilalți de
legați occidentali, se situează pe 
o poziție negativă față de ori ce 
propunere prevăzînd renunțarea 
la arma nucleară, este întîmpinat 
cu dezaprobare de numeroase cer

curi și personalități din viața pu
blică americană. Informațiile ce 
parvin dir> Statele Unite arată 
că se înmulțesc tot mai mult pro
testele împotriva uneltirilor acelor 
grupuri influente care dictează ac
iua? politică americană în pro
blema dezarmării.

Intr-o lungă scrisoare adresată 
ziarului ,.New York Times’1 cu
noscutul industriaș Cyrus Eaton 
exprimă părerea sa cu privire la 
stadiul actual al problemei expe
riențelor cu arma nucleară. Ei rea
mintește concluziile celor cinci 
conferințe de la Pugwash la care 
s-au întrunit 112 specialiști din 
23 de țări și menționează explo
zia atomică franceză din Sahara 
pentru a arăta cît de urgent se 
imprime încheierea unui acord nu
clear care se discută de 15 luni. 
„Dar. scrie el. nu se poate spera 
într-un acord la Geneva atîta timp 
cît presiuni pentru continuarea ex
periențelor nucleare vor continua 
să fie exercitate cu succes asu
pra Casei Albe și a Congresului 
de către Ministerul de Război, Co

misia pentru energia atomică și de 
un mic grup de consilieri științifici 
yare îfnping; S.U.A. să 'mirimte 
riscul unor noi experiențe”. „In
terzicerea imediată a încercărilor 
nucleare ca prim pas spre dezar
mare”, este măsura care se impu
ne neînttrziat. afirmă Cyrus Ea
ton

Părerea exprimată de Eaton își 
croiește drum în Statele Unite. 
Ea se îritîlnește exprimată în. pre
să cît și în sînul a numeroase or
ganizații. Astfel, tot „New York 
Times” relevă apelul adresat pre
ședintelui S.U.A. de „un anumit 
număr de directori sau pedacțoci- 
șefi de ziare”. Apelul spune prin
tre altele : „Progresul în direcția 
dezarmării depinde într-o mure 
măsură de încheierea unui acord 
asupra interzicerii experiențelor 
cu arma nucleară”. Dar negocieri
le actualmente în curs la Genew» 
sînt grav compromise de faptu1 
că Statele Unite au declarat că 
renunță la suspendarea experien-

( Continuare in pag. 4-a)
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
N. S. Hrușciov l-a primit pe Walter Nash

GAGRA (Agerpres) — TASS 
anunță:

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. N. S. Hrușciov, 
l-a primit la 20 aprilie pe primul 
ministru și ministrul Afacerilor 
Externe al Noii Zeelande, Walter 
Nash, cafe a sosit la Soci — 
stațipne balneară la Marea Nea
gră.

La Gagra, unde se află vila șe
fului guvernului sovietic, între N. 
S. Hrușciov și W. Nash a avut 
loc o convorbire care s-a desfă
șurat într-un parc pitoresc din 
apropierea Mării Negre.

împreună 
bire au mai _ 
tosh, secretar permanent al Minis
terului Afacerilor Externe al Noii 
Zeelande și consilierul B. D. Zo- 
rab

Din partea Uniunii Sovietice la 
convorbire au participat I. Malik, 
locțiitor al ministrului Atacerilor 
Externe al U.R.S.S., Nikolai Be- 
lohvostikov, șeful secției a dotia 
pentru Europa din Ministerul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. și 
G. Rodionov, însărcinat cu afa
ceri ad interim al U.R.S.S. în 
Noua Zeelandă.

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

Situația încordată din Corcea 
sud

— Represiuni slngeroase Seul și în sile regiuni sitâ-coreene — 
• SEUL 21 (Agerpres).

După cum s-a mai anunțat 
cei 12 miniștri ai guvernului 
sud-cor'eean și-au prezentat lui 
Li-Sîn Man demisia. Li Sîn Man 
le-a acceptat-o: Această farsă a 
fost jucată în scopul liniștirii 
opiniei piiblice, în scopul de a 
da : speranță că noul guvern, pe 
care îl va forma Li Sîn Man va 
fi mai' bun decît cel anterior. 
Este însă puțin probabil ca a- 
ceastă manevră avînd drept scop 
menținerea regimului antipopu
lar existent va putea indtîce în 
eroare pe cineva. Patrioții hu 
cer o simplă remaniere de gu- 
vdrn, ci luptă pentru lichidarea 
întregului! regim lisînmanist. Ei, 
de asemenea, nu cred că sesiu
nea extraordinară a parlamen
tului, convocată pentru data de 
2 măi, va putea satisface fie și 
în ee‘a mai mică măsură năzu
ințele populației din Coreea de 
sud.

In timp ce dictatorul înspăi- 
mîntat și clica lui întreprind 
manevre politice pentru a men
ține puterea,,,pe ^străzile, Seulului 
se iau noi măsuri cu caracter 
militar. In jurul clădirilor gu
vernamentale, în piețe, în par
curi, la intersecția străzilor au 
îoșt aduse tancuri și mașini 
blindate, se construiesc noi punc
te de fortificație, se concentrea
ză mari trupe. După ce a îm- 
nrăștiat mulțimea demonstranți
lor șt , a îțnpins grupurile înar
mate ale populației spre perife
riile orașului, divizia a 15-a in
fanterie, adusă de urgență la 
Seul de către comandamentul a- 
merican blochează toate căile de 
comunicație. Poliția care a pri
mit întăriri importante continuă 
raziile și arestările. Detașamen
tele de pedepsire care au împînT 
zit orașul, interzic procesiunile 
de, înmormîntare. Lișînmanîstiî 
se tem că nrocesiunile de în- 

moȚTnțnțarea demonstranților îm
pușcat» se pot transforma în noi 
acțiuni antiguvernamentale.

S'itHațja încordată se menține 
și în'

tiația incbrdata se menține 
alte regiuni ale' Coreei de

O

La Berlin a început 
procesul lui Oberlănder

BERLIN (Agerpres)
La 20 aprilie la Tribunalul su

prem al R.D. G. a început proce
sul intentat criminalului de răz- 
1>oi Oberlănder, ministru pentru 
Problemele Persoanelor strămuta
te at R.F.G. După cum s-a dove
dit, Oberlănder a participat activ 
Ia pregătirea și înfăptuirea cri
melor hitleriștilor în cursul celui 
de-al doilea război mondial. Ober- 
lănder, care a primit din partea 
guvernului vest-german un „con
cediu" îndelungat, a refuzat —- 
după cum era de așteptat —1 să se 
prezinte la proces, dîndu-și seama 
de imposibilitatea de a dezminți 
acusațiile ce i se aduc.

cu Nash, la convor- 
participat I. D. Moin-

, * au
S-a stabilit o 

asupra presei.

sud. Desfășurînd acțiuni sînge- 
roase împotriva locuitorilor din 
Seul, unitățile de pedepsire fac 
eforturi pentru lichidarea focare
lor revoltei maselor din Pusan 
și din celelalte localități.

Comunicațiile între orașe 
fost întrerupte. C „ 
cenzură strictă 
Ziarelor li s-a interzis publica
rea de informații asupra numă
rului victimelor și li s-a cerut 
să se limiteze numai la datele 
oficiale. Firește că aceste date 
oficiale nu reflectă situația rea
lă. Dacă ar fi să le dăm crezare 
ar reieși că în urma ciocnirilor 
populației cu poliția și trupele 
au murit 150 de oameni și au 
fost răniți aproximativ 800. Po
trivit știrilor care răzbat din 
Coreea de sud. numărul victime
lor este mult mai mare. Cenzu
ra a interzis, de asemenea, sa se 
publice știrea că în Statele Uni
te răsună glasuri care cer pre
ședintelui Eisenhower să renun
țe la vizita la Seul prevăzută 
pentru iunie anul acesta.

După cum transmite din Seul 
corespondentul agenției Associa
ted Press „miercuri poliția și 
trupele, înarmate pînă în dinți, 
au făcut ordine în capitală unde 
au avut loc tulburări". Potrivit 
relatărilor corespondentului îm
potrivirea ultimului mare grup 
de cîteva sute de demonstranți 
înarmați cu puști a fost înfrîntă 
în suburbiile de nord-est ale 
Seulului, după ce acest grup a 
suferit mari pierderi.

OPINIA PUBLICĂ DIN S.UA. SI PROBLEMA 
DEZARMĂRII

simpli să-și facă simțită influen
ța lor. In ei rezidă speranțele pă
cii. Ei vor pacea, ei sînt cei care 
concep dum să se concretizeze 
idealul păcii".

Potrivit institutelor specializate 
în sondarea opiniei publice, opt 
americani din zece consideră in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară drept măsura cea mai 
urgentă și cea mai importantă 
Zi de zi mii de scrisori 
sens sînt trimise Casei 
ziarelor. In una dintre 
publicată în „Christian 
Monitor" din partea unui profe
sor de la Universitatea din Pen
nsylvania se spune : „Cu un sen
timent de profundă dezamăgire 
și indignare trebuie constatat că 
în Statele Unite există un grup 
de oameni dispunînd de o mare 
influență și putere care nu vor 
dezarmarea și care încearcă să

' (Urmare dliî 3-a)

țelor". Și în continuare apelul 
cere: „să nu îngăduim ca egois
mul cîtorva interesați în continua
rea cursei înarmărilor să aducă 
atingere cauzei păcii".

Filiala din San Francisco...... „ „ c r- n ----- , a
„Asociației unitare pentru justi
ția socială" a luat inițiativa unui 
marș al păcii, împotriva armelor 
nucleare, la care au participat 
mai multe sute de persoane. Ga 
urmare a acestei manifestații, care 
a stîrnit un viu interes, a fost 
dat publicității un apel în care 
se-spune,: „Dat fiind că conferin
ța la nivel înalt se apropie noi 
considerăm că trebuie să proce
dăm la noi acțiuni pentru pace 
mai importante și cu un caracter 
mai general". A fost apoi organi
zată o „zi de studiu" la care au 
tost invitați reprezentanți ai bise
ricilor, sindicatelor, organizațiilor pună obstacole explozive în calea 
pentru pace și altele pentru a 
defini „principiile comune și un 
plan unificat". Printre formele de 
acțiune sugerate se preconizează 
un congres al păcii cu prilejul 
conferinței la nivel înalt, un marș 
masiv al păcii, o adunare în aer 
liber cu participarea unor invitați 
din diferite țări străine. In înche
ierea apelului se spune : :,„C< .uein 
că a venit momentul ca oamenii

I
 MOSCOVA 21 (Agerpres).

A trăi și a munci în chip le
ninist — aceasta este deviza cu 
care oamenii sovietici cinstesc 
întotdeauna memoria conducă
torului lor. Cinstirea memoriei 
lui Lenin cu prilejul celei de a 
JO-a aniversări a nașterii sale 
1 luat o amploare nemaiîntîlni- 
tă. încă de la începutul anului 
ia întreprinderi, în colhozuri și 
sovhozuri, aproape 100.000.000 
de oameni s-au încadrat în așa- 
numitele schimburi de onoare 
leniniste, luîndu-și angajamen
tul să muncească așa cum în 
văța Lenin — conștient, crea
tor, în numele întregii societăți.

Și iată rezultatul schimburi- 
\ lor de onoare leniniste. Oarne- 
> mii muncii din producție au de- 
• pășit cu 4 la sută în industrie 
( programul pe primul trimestru. 
\ Au fost produse peste plan 
$ mărfuri industriale în valoare 
\ de zeci de miliarde de ruble, 
s Deși durata zilei de muncă s-a 
? redus în cele mai importante 
? ramuri ale industriei (totodată 
c salariul a sporit) productivita- 
( tea muncii a crescut în compa- 
s rație cu primul trimestru al a- 
$ nului trecut cu 7 la sută — 
1 mult mai mult decît prevede 
> planul de stat.

GENEVA — La 20 aprilie se 
deschide la Geneva cea de-a 15-a 
sesiune a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa.

CARACAS — După cum rela
tează din Caracas coresponden
ții agențiilor americane de in
formații, referindu-se la știri 
transmise de postul oficial de ra- 
11 io din Venezuela, la 20 aprilie 
în garnizoana orașului San-Cris- 
tobal (capitala statului Tachira) 
a avut loc o rebeliune.

ATENA — După cum anunță 
ziairul „Estia" la 26 aprilie la 
Tribunalul militar din Atena va

în acest 
Albe și 
acestea, 
Science

tuturor drumurilor care duc spre 
interzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară11. Ziarul „New York 
Post" spune că acești oameni sînt 
„aventurieri din sînul Pentago
nului și al Comisiei pentru ener
gia atomică". Chiar și cunoscutul 
senator democrat Hubert Hump
hrey a declarat: „Se știe bine că 
la Washington există oameni care 
au hotărît să nu permită încheie-

Aceste zile ziarele și revistele ? 
Ie marchează prin mii de arti- ? 
cole consacrate lui Lenin. Au a- 7 
părut numeroase cărți care c- S 
vocă pe marele conducător, j 
cărți consacrate diferitelor pro- S 
bleme ale leninismului, culegeri 5 
din operele lui Lenin. Printre ) 
cărțile apărute recent este cu- ț 
legerea „Lenin despre politica ț 
externă a statului sovietic", t 
Materialele cuprinse în această X 
culegere înfățișează pe Lenin ] 
ca eminent luptător pentru □ 
pace. ?

Paralel cu cea de a V-a edi- ) 
ție a Operelor alese ale lui Le- ț 
nim, este în curs de apariție cu \ 
legerea în trei volume a prin- < 
cipaielor sale opere. In total în \ 
anii puterii sovietice operele lui j 
Lenin au fost editate în U.R.S.S. ? 
intr-un tiraj total de peste \ 
300.000.000 exemplare în 62 de 5 
limbi ale popoarelor Uniunii ț 
Sovietice. Ș

Un interes deosebit prezintă ? 
două biografii ale marelui con- L 
ducător pregătite pentru publi- 5 
care. Una din biografii, care ) 
este destinată cititorilor cu o a- X 
numită pregătire politică, a a- ) 
părut la 20 aprilie. ?

50 
de

începe procesul împotriva a 
comuniști greci învinuiți
„spionaj". La proces vor face
depoziții 13 martori ai acuzării, 
membri ai poliției 
frunte cu directorul

din Atena în 
ei, Rakindzis.

— La 13 iu-BUENOS AIRES 
nie președintele Argentinei, Ar
turo Frondizi, va pleca pentru o 
lună în Europa. El va vizita Ita
lia, Elveția, Belgia, Olanda, 
Franța, Marea Britanie și Ger
mania occidentală.

PRAGA — In sala Casei Ar
telor din Gottwaldov a avut loc 
vernisajul expoziției de pictură 
și artă plastică a pictorului ro- 
mîn Jules Perahim.

rea unui acord cu privire ia inter
zicerea "experiențelor nucleare". 
Ziarui „National Guardian" apre
ciază că „Moscova a făcut atîtea 
concesii îneît nu mai este posibil 
să se spună că ea este aceea care 
poartă răspunderea impasului de 
la Geneva", iar „Christian Science 
Monitor” merge chiar pînă la a 
spune că „opinia publică este de 
partea Moscovei. Popoarele nu 
vor experiențe atomice. Dacă Sta
nele Unite vor reîncepe experien
țele, opinia publică va lovi puter
nic în Washington". Același ziar, 
reluînd păreri exprimate de diplo- 
mâți occidentali, afirmă că dacă 
S.U.A. ar reîncepe experiențele, 
Adunarea Generală a O.N.LI. ar fi 
imediat convocată în sesiune ex 
traordinară și ar condamna în 
majoritate acțiunea S.U.A. Și cu
noscutul ziarist Walter 
se arată preocupat de 
doptată de guvernanții 
shington. „Politicienii 
scrie el, nu țin seama 
cința majoră a concesiilor făcute 
de Uniunea Sovietică". Această 
„consecință majoră" este, potrivit 
lui Lippmann, faptul că „Uniu
nea Sovietică a convins uriașa 
majoritate a popoarelor lumii că 
ea dorește în mod sincer să pună 
capăt experiențelor cu arma nu
cleară".

Lippmann 
poziția a- 
cle la Wa- 
americani, 
de conse-
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!' TEATRUL DE STAT § 
î „VALEA JIULUI14 
|î PETROȘANI j

prezintă:

ii sîmbătă 23 
și duminică 24 aprilie :•

I960

I Casa din strada 0
I' l(

Coșbuc 10
comedie în 3 acte ț- 
de Florin Vasiliu :■ 

ii i;
Regia : D. Căpitanii

: Scenografia ; Lidia Pincus ii

SOCIETATEA 
ȘTIINȚELOR MEDICALE

— Filiala Petroșani —
Anunță ședința plenară 

j extraordinară care va avea 
! Ioc vineri 22 aprilie ora 19 
i în sala colțului roșu ai Po- 
j liclinicii Spitalului unificat 
' Petroșani cu care prilej se 
! vor expune următoarele pre

legeri :
1. Leninismul și proble

mele filozofice ale științei 
(dr. Lorincz Andrei).

2. Aspecte de organizare 
sanitară in Valea Jiulu

' înainte și după 23 August 
1944 (dr. C. Lăpădatu).

PROGRAM DE RADIO
23 aprilie

PROGRAMUL 1. 8,00 Din
presa de astăzi, 8,30 „Cu barca 
pe Dunăre" — program de mu
zică ușoară, 10,00 Limba noas
tră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (reluare), ll;03 Fragmen
te din opera „Bal mascat" de 
Verdi. 12,00 Muzică ușoară. 13.05 
Concert de prînz, 14,00 ..Cînta- 
rea Romîniei" de Matei Socor,
16.15 Vorbește Moscova! 17,25
Soliști și ansambluri de muzică 
populară din țări prietene, 1 )0
Roza vînturilor, 19,15 „Sîmem 
a țării primăvară" — emisiune 
de cîntece pionierești, 20.10 Pe 
teme internaționale, 20,30 Cine 
știe cîștigă ! 21,15 Muzică de
dans. PROGRAMUL II. 14,07 
Muzică interpretată de fanfară,
15.30 înregistrări de la „Faza 
finală a trecerii în revistă a for
mațiilor artistice studențești" 
(ediția 1959—1960). 16.30 Bu
chet de melodii, 17,00 Cîntăreți 
romîni de operă, 17,30 Sfatul 
medicului, 18,05 Din creația 
compozitorului Ion Vasilescu,
18.30 Lecturi la cererea ascultă
torilor, 20,00 Muzică de dans.
21.15 Album de romanțe.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1: 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00. 15,00; 17,00;
19,00; 20,00; 22,00; 23,52. Pro
gramul II : 14,09; 16,00; 18,00;
21,00; 23,00.

v IN F M ATOGRAFE
23 aprilie

PETROȘANI — 7 NO1EM- 
BRIE : In zgomotul roților; AL. 
SAH1A: Despre prietenul meu; 
PETRILA : Telegrame; LONEA : 
Fata din Kiev (seria Il-a); A- 
N1NOASA : Un meci neobișnuit; 
LUPENI : N-a fost în zadar; 
BĂRBATENI : Nauris; URI- 
CANI : Mai tare ca moartea.

S.UA

