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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

IN INTIMPINAREA ANIVERSARII PARTIDULUI
Îndeplinirea angajamentelor — cauză 

a întregului colectiv
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1; Fiecare zi aduce noi succese, 
]■ tot mai mari, în îndeplinirea 
'! angajamentelor luate de mi
ll neri. La mina Lupeni — prin- 
; cipala mină a tării furnizoare
• de cărbune cocsificabil — mi- 
i’ nerii au pornit pe calea înde- 
I plinirii angajamentelor asuma- 
, te în întrecerea socialistă în

cinstea aniversării partidului.
; COLECTIVUL MINEI A PUS 
< PINĂ ACUM LA INDEMINA 

COCSARILOR MAI BINE DE 
7190 TONE DE CĂRBUNE 

<1 SPECIAL PESTE PREVEDE
RILE DE PLAN, INTRECIN- 
DU-ȘI ASTFEL ANGAJA-

* MENTUL ASUMAT DE A DA 
i PINĂ LA 8 MAI 6600 TONE 
5 DE CĂRBUNE PESTE PLAN.

* if

9 zile ds muncă — 4689 tone 
de cărbune peste plan

Primele două decade de mun
că din martie n-au fost prea rod
nice pentru colectivele sectoare
lor minei. O seamă de deficiențe 
de organizare în munca unor 
brigăzi au făcut ca mina să nu 
producă la nivelul posibilități
lor sale. Odată cu aplicarea unor 
măsuri menite să asigure mai 
buna conducere a treburilor la 
sectoare, comitetul de partid al 
minei a chemat la muncă însu
flețită întregul colectiv. Minerii 
și tehnicienii, membri de partid), 
au răspuns cu înflăcărare che
mării. Producția a început șă 
crească zi de zi. In perioada 
У*—31 martie s-au dat peste pla-

/1 zilnic cîte 180—600 tone de 
•bune, așa încît mină a recu- 
at repede minusul avut șî a 

ел.аз peste prevederile planului 
468(5 tone de cărbune în total. 
Au muncit bine, aducîndu-și fie
care contribuția sa, toate colec
tivele sectoarelor de producție. 
La sectorul I B, de pildă, din 
frontalul lui Ciuciu Andrei1, dm 
abatajul lui Koss Ladislau și 
din alte locuri de muncă s-au 
dat peste plan în această peri
oadă circa 300 tone de cărbune. 
La sectorul V sud, de asemenea, 
planul a feet întrecut cu mai bi
ne de 490 tone de cărbune. (Continuare în pag. 3-a)

gate înzestrări tehnice, minerii 
au posibilitatea să extragă cel 
puțin o fîșie de cărbune pe zi. 
In perioada 20—31 martie fron- 
talîștii lui Panțiru Gheorghe au 
dat peste sarcina lor de plan mai 
bine die 460 tone de cărbune, iar 
cei din panoul 2 conduși de 
Meszaros Gavrilă și-au întrecut 
planul cu peste 200 tone de căr
bune. Rezultate de seamă au ob
ținut și frontăliștii din brigada 
lui Molnar Traian și cei din 
frontalul de pe stratul 18 con
dus de Lucacs Andrei. Minerii 
acestor două frontale au extras 
peste plan în aceeași perioadă 
aproape 600 tone de cărbune la 
un loc.

In marile frontale...
...ale sectorului III luna mar

tie a fost rodnică. Asigurîndu-și 
condiții bune de muncă fronta- 
liștii și minerii din preabataje 
au putut da cărbune mult peste

Sectorul IV В de la mina Lupeni este socotit drept cel mai me
canizat sector din Valea Jiului. In frontalele sectorului! funcțio
nează puternice crațere blindate, haveze moderne, armarea se face 
cu stîlpî și grinzi metalice în consolă. Colectivul sectorului a ex
tras peste plan în trimestrul I mai bine de 1200 tone de căr
bune cocsificabil. Acum toată atenția minerilor sectorului se în
dreaptă spre îmbunătățirea calității producției. Aceasta este și te
ma discuției între îng. Petrescu Marin, șeful de sector și tehni
cienii Săcărea Dumitru și Gagy Iosif pe care-î vedem în clfșeu.
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plan. Munca entuziastă a între
gului colectiv s-a concretizat în 
depășirea planului cu aproape 
2400 tone de cărbune. Din fron
talul în care muncește brigada 
lui Ghioancă Sabin au fost tri
mise la preparație aproape 1200 
tone de cărbune peste sarcinile 
de plan. Frontăliștii de la 2 vest 
și-au întrecut planul cu peste 
750 tone die cărbune. însemnate 
succese au repurtat și minerii 
din preabataje. Astfel, brigada luî 
Onișor Gheorghe și-a depășit plai- 
nul cu circa 300 tone de cărbu
ne, iar minerii conduși de Aslău 
loan, care au muncit la săparea 
preabatajului de la frontalul 4 
est și apoi a preabatajului de la 
frontalul 1 vest, au dat peste 
plan aproape 100 tone de cărbu
ne cocsificabil.

In prezent în marile frontale 
ale sectorului III se muncește cu 
un randament mediu în cărbune 
de peste 3,750 tone pe post.

G. DUMITRESCU
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De La Începutul anului colectivul sectorului IV de la mina 
Petrila și-a depășit sarciniie de plan cu peste 1500 tone de 
cărbune. Toate brigăzile sectorului au contribuit la obținerea a- 
cestui rezultat. Frontafițtii conduși de Bartha Francisc s-au si
tuat lună de lună pe primul loc în întrecerea pe sector. Ei 
își depășesc planul de regulă cu 5—8,2 la sută, obțin în fron
tal o productivitate cu peste 25 la sută mai mare decît ceai 
planlf toată. IN CLIȘEU: Minerii schimbului condus de Ene 
loan din brigada lui Bartha Francisc.

încă nu s-a făcut tot ce se poate face I
Ieșind din tunel, cele două 

benzi aleargă neobosite pe role, 
ducînd spre punctul de vărsare 
cărbunele extras de două colecti
ve miniere: Petrila și Aninoaea. 
Aici l-am găsit pe ing. Tiberru 
Kelemen, șeful laboratorului
C.T.C.  Petrila urmărind ceva cu 
ceasul în mînă.

— Ce urmăriți tov. inginer ? 
l-am întrebat.

— îndată vom lua probă de 
cărbune de pe bandă. De fapt 
noi nici nu ne atingem de căr
bune. întreaga operație o va 
face automatul colector.

Intr-adevăr, peste puțin timp 
banda s-a oprit. Cupa automa
tului a colectat într-un buncăr 
proba de cărbune, fără nici o in
tervenție a omului.

...Măcinată, separată prin me
toda sferturilor, proba a devenit 
de nerecunoscut. Din cîțeva ki
lograme de cărbune, aveam în 
față vreo cîteva grame doar. La
borantele au cîretărit-o, au us
cat-o într-un cuptor la 104 grade 
Celsius, îar au cîntărit-o și și-au 
însemnat datele în registre. A- 
cum proba, pusă în recipiente 
nici cît un degetar de mari, se 
arde în cuptor la peste 800 gra
de. Se face proba de cenușă. Re
zultatele nu întîrzie să vină: 
proba luată a dat umiditate 6,8 
la sută, cenușă în medie 30,8 la 
sută

— Asemenea probe analizăm 
cam 6000—6500 pe lună din sor
turile de cărbune brut, cărbuni 
spălați și din șlamuri. Urmărim 
Calitatea producției în toate fa
zele, de la recepție pînă la ex
pediție. Care sînt constatările 
noastre de pînă acum ?

Inginerul Kelemen își trage în
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față un registru plin de cifre șî 
apoi spune : i

„In perioada 1—20 martie căr
bunele analizat a avut un pro
centaj de cenușă de 30,8 la sută 
la Petrila, 29,2 la sută la Ani- 
noasa, 35,3 la Lonea și 30-,6 la 
Vulcan. Cu alte cuvinte, în linii 
mari, exploatările s-au încadrat 
în normele adlmise, cu mici ex
cepții la Lonea (depășire 0,3 pro
cente). S-ar părea că exploată
rile dau cărbune curat. Zic s-ar 
părea, deoarece probele noastre 
dovedesc că grija pentru calita
tea producției nu este toc
mai cea necesară. Iată, pe con
cret, ce ne arată probele de con
trol pe sectoare: la mina Ani- 
noasa. unde media de cenușă este 
de 29,2 la sută (au fost însă 
și zile cu peste 30 la sută ce
nușă) sectoarele dau cărbune 
cu mult sub normă. Sectorul II, 
de pildlă, a dat cărbune cu 26,4— 
27,0.1a sută cenușă, sectorul III 
a obținut cărbune cu 22,5—25,1 
la sută cenușă. La Aninoasa se 
stă însă prost cu cenușa la blo
curi unde probele indică 44—46 
la sută cenușă, ceea ce înseamnă 
că în ce privește alegerea ma
nuală a șistului' mare în abataje 
mai trebuie depusă multă mun
că. La fel se prezintă situația și 
la mina Petrila unde la cărbu
nele blocuri, cenușa variază în
tre 33,5—39,3 la sută, deci cu 
mult peste norma admisă.

Aș vrea să vorbesc mai mult 
despre cărbunele venit de la mi
na Lonea, care ne produce seri
oase îngrijorări. In luna martie 
granulația cărbunelui trimis de 
loneni are o valoare de 50 la

D. GRfGORESCU

Cu ajutorul mijoacelor tehnice 
modeme

Minerii de la sectorul IV В fo
losesc în frontalele lor cele mai 
noi cuceriri ale tehnicii. La fron
talul dlin panoul 1 stratul 15 bri
gada lui Panțiru Gheorghe fo
losește la armare stîlpi și grinzi 
metalice în consolă, transportul 
în abataj îl asigură cu un cra- 
țer blindat de pe care fac și ha- 
varea cu o mașină modernă so
vietică. De curînd și-au instalat 
un crațer blindat și frontăliștii 
de la panoul 2 stratul 15 din 
brigada lui Meszaros Gavrilă. 
Ca urmare a folosirii acestei bo-

Citiți în pag. IV--a
• O.N.U. trebuie să serveas

că scopurilor colaborării 
internaționale și întăririi 
păcii generate.

• 4 milioane de oameni ai 
muncii din Japonia au ma
nifestat pentru apărarea 
intereselor și drepturilor 
lor

• Muncitorii argentinienii cer 
eliberarea conducătorilor 
lor

•Un avion american infrac
tor obligat să aterizeze în 
Cuba

• „Titan" a eșuat '
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...In munți, lapoviță și ninsoa

re.
Cuvinte pe care le auzim a- 

proape în fiecare buletin meteo
rologic la radio, le citim în ziare. 
De obicei nici nu le luăm în sea
mă. Cel mult ridicăm din umeri: 
eh, în munți, în păduri, nu con
tează 1

Dar oare munții, pădurile în
seamnă pustietate ? Viața nu-i 
prezentă și acolo ? la să vedem 
cum arată o zi în munți.

1 yeste crestele semețe s-au 
lăsat nori plumburii. 
Din ei, cerne o fulguia- 

lă apoasă, rece. Văile sînt îne
cate în p'tcla fumurie, de un ce
nușiu murdar pînă aproape de fi
rul pîraielor, iar de-a lungul poe- 
nișurilor trage un curent rece, pă
trunzător. • ,

Pufăind din greu, o mică loco
motivă forestieră se trudește să 
înainteze, legănîndu-se, pe valea 
Voevodului. După ea un lung șir 
de platforme pentru exploatările 
forestiere. Este cursa zilnică care 
aduce jos lemnul tăiat.

Aplecați afară din cabina cît 
o ‘jucărie, mecanicul Șiklodi Ta
mas și tîriărul fochist Jitea loan.
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discută, cu 
legate de

cercetează cu atenție linia, care 
duce tot mai ’dine în munți.

Strins pe o platformă, grupul 
de frînari însoțitori 
aprindere probleme 
cursa respectivă.

— La Fetița trebuie să lăsăm 
o platformă. Mai sînt acolo două, 
așa că la întoarcere o să le luăm 
pe toate trei — spuse Chiriiă 
Dumitru.

— Sus la Bîrlogu trebuie să 
ducem un vagon pentru celuloză. 
Apoi la Chindriș avem de luat 
bușteni, lemn de foc. La Bilele 
sînt bușteni, traverse, poligoane 
(traverse duble) — socotește Bo
ros Gavrilă. In total, vreo 18 va
goane încărcate „ochi" : convoi, 
nu glumă. O să avem de lucru 
serios, conchide el — scutunnd 

‘cu o mișcare din umeri pospaiul 
alb de zăpadă care i s-a așternut 
peste pufoaică.

upă ce au fost lăsate va
goane la gura de exploa
tare Fetița, apoi la Voe- 

vodu pentru cursa Bilele, convo
iul urcă la Chindriș unde lasă restul 
platformelor, în afară de unul. Pe 

acesta, locomotiva îl trage încă 
o bună bucată în sus pe valea 
pîrîului Bîrlogu, prin niște chei ’ 
abrupte, pînă la punctul numit 
gura Bârlogului. Aici, valea în
gustă fi’ sălbatică de nu mai e 
loc nici pentru linia forestieră ci 
numai pentru un scoc de apă, se 
împarte în două : Bîrlogu! mic 
— pe care urcă scocul ți Birlo- 
gul mare, un pîrîu lat de două 
palme.

Sus în pădure se taie lemne, 
pe scoc vin continuu lemne. Cî( 'va 
metri steri, acoperiți de zăpadă, 
stau pe . rampă. Cine să-i încarce 
însă ? Oamenii sînt sus în munte, 
iar dacă-i chemi jos, se pierde 
mult timp. Și iată-i pe frînarh de 
tren, împreună cu inginerul șef 
de sector Staicu Miron, . apucîn- 
du-se de încărcat. Se formează 
un lanț și după cârca o oră de 
muncă intensă, în care toata lu
mea s-a încălzit strașnic, celulo
za este. încărcată. Brigada lui > 
Mincinoiu Petre n-d trebuit să' co
boare de pe creste, a putut să-șt, 
continue lucnd, iar plutitul lem

nului nu a încetat nici o clipă pe 
scoc.

— M3in? să ne aduceți trei 
vagoane, că pe toate le 

spune muncitorul de 
plutire către frînari.

umplem 
la gura

de

fugăresc 
valeaPe cer, norii se ; 

continuu. Peste 
Chindrișului cind se cer
ne o ploaie măruntă ca 

din sită, cind fulguiește învîrtejit 
încît poienile se albesc, ca apoi să 
se arate soarele și să topească 
vălul alb. La rampa de încărcare, 
un giup numeros de muncitori fo
restieri încarcă vagoane, sortează 
bușteni, cioplesc coaja și fac celu
loză. Ceferiștii manevrează plat
formele, aduc drucurile la încăr
cat, mecanicul Șiklodi își îngrijește 
locomotiva: curăță focarul, trage 
apă etc. Doar îl așteaptă drum 
greu cu vagoanele încărcate pînă 
jos la Voevodu.

lată convoiul plecat. Rămâne 
în urmă funicularul lui Lovasz 
Traian cu care, se scot buștenii de 
fag de pe valea Chindrișului' ex- 
ploatați de echipa lui Coroamă 
loan, rămîn cabanele frumoase 
clădite pentru muncitorii forestieri 
cu primitoarea Cabanieră Pabian

ȘT. MIHAI
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(Continuare în pag. 4-a)



2 STEAGUL ROȘU
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Cine-a știut și-a-ndrăznit 
ca-n fața călăilor 

să stea neclljrtit, 
fruntea spre soare 
moartea 

să nu mi-1 doboare?...

Partidu-i acel
ce

din izbînzi în

♦
4

de patru decenii 
victorii 

își poartă oștenii. 
Ei a dat sdipăt scînteii 
’năițînd-o stea mîndră-ntre stele, 
să lumineze chipul țării mele.
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iar dacă noi astăzi
durăm temelia 

a ceea ce mi ine va fi înadins 
Partidul,

doar el, ne-a -nvățait măreția 
visului, veșnic aprins.

Pe unde odată creșteau bălării 
și troscot, 

j își urcă-n tării 
uzinele fumul;
și schele
se-anină-ndrăznețe de stele...
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Sub mina Lui
se preschimbă-n lumină 

legănarea apelor, lină 
de se miră satele: oare 
cum poate să plouă 

noaptea cu soare,

»

formației 
cultural, 
cunoscu- 

cînd for-

Cînd se aprind
Văzuți de la geam, munții din 

jur păreau cu mult mai înalți, 
poate pentru că norii coborîserâ 
sub crestele lor, trecînd neîntre
rupt val după val. Ici, se aninau 
de piscuri scuturînd din sînul lor 
Zăpada, colo sclipeau argintii în 
lumina soarelui. Doi tineri pri
veau de mult timp pe geam și nu 
se mai săturau să admire prive
liștea care li se deschidea în fața 
ochilor. Văzuseră de sute de ori 
același decor de la aceeași fereas
tră și de fiecare dată li se pățea 
că e cu totul altul, tot mai fru
mos.

Intr-un tîrziu, atenția le-a fost 
atrasă de scîrțitul prelung al ușii. 
Sosiseră și ultimii din cei care tre
buiau să vină la repetiție. In cu
rînd toți părăsiră discuțiile, își lă
sară gindurile încă neterminate și 
se strînseră în grup. Cu mulți din 
cei adunați astă seară, cititorul a 
făcut cunoștință și în alte arti
cole. Numele membrilor 
de teatru a căminului 
mindria cimpenilor, sînt 
te. Nu a trecut mult de 
mația de teatru din Cimpa s-a fă
cut cunoscută în toată țara. Locul 
II pe care l-au ocupat la faza fi
nali a concursului de teatru, a ar
tiștilor amatori, arată măiestria de 
care au dat dovadă in interpreta
re „artiștii- cimpenilor.

Acum ei au pornit din 
lucru. Artiștii „consacrați" 
trului iau parte de data 
la repetițiile brigăzii artistice de 
cgitație a căminului cultural. Pen
tru lenulescu Nicolae și Lomim- 
ru loan, muncitori la mină, Daj 
Viorel, țăran din Cimpa, pentru 
David lofesina sau Musca Maria 
reîntîlnirea cu scena nu le-a dat 
emoții. Se pare că experiența că
pătată în formația de teatru le-a 
pdns bine, le-a întărit încrederea 
în capacitatea, în posibilitățile lor. 
Dar printre cei care ău venit la 
repetiții nu sînt numai „veterani" 
ci și nume noi, oameni care au 
„gustat" mai puțin din succesele 
spectacolelor.

Cu toții au un singur gînd. La 
cel de-al VI-lea concurs al forma
țiilor de artiști amatori să ocupe 
un loc cît mai bun și dacă se poa
te cît mai apropiat de cel ocupat 
de formația lor de teatru.

Programul brigăzii e întocmit 
de ei. lat faptele I Fapte azi in 
Cimpa se găsesc destule. Pe toate 
acestea ei au căutat ți le prezinte.

nou III 
ai tea- 
aceasta
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cu pulberi de lună, Bicazul?..

Partidul e-al inimii «jastre 
cum sînt ate mării 

undele-aibastre, 
cum simt ale nopții stelele clare. 
Partidul e-n intimi, 
ca seva-n tulpini.

In valuri de spumă aurie 
se leagănă marea de grîie 
sub bolta încinsă, înaltă. 
Partidul

e-acel ce făcu să-și împartă 
păinintul podoabele sale 
atâta de darnic acelora care 
porniră spre mllne

cu pași de gigant. 
Partidul, de patru decertii 
din izbînzi în victorii

își poartă oștenii. | 
Al său este glasul acesta ț

vibrant 4 
Се-adună sub faldul chemării 
din margine-n marginea 
pe oamenii muncii: 
— „Nainte !... 
Istoria nouă, fierbinte, 
croiți-o adfncă și largă, 
a vremii zăgazuri să
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spargă 
ca-n ritm de viteză astrală

spre noi,
VIITORUL LUMINA!..“

PETRE BUCȘA

luminile la cămin
Brigada nu putea să nu observe 

. ntîndria cu care cimpenii privesc 
școala lor de 7 ani, realizare a 
regimului de democrație populară, 
electrificarea' ‘ cătunului de munte 
Răscoala, unde altă dată și lumi
na răspîndită de opaiț era un lucru 
rar, cele peste 42 de case noi in
dividuale construite de locuitorii 
Cimpei, dispensarul și altele. Toa
te acestea și multe altele ei le 
prezintă in program. Dar ei vor 
aduce pe scenă fi cîteva aspecte 
negative. Brigada șe războiește cu 
leneșii, încrezuții, cu cei care mai 
întrec măsura la băutură și mai 
ales cu superstițioșii.

Acum repetițiile brigăzii artisti
ce de agitație au ajuns în faza 
finală. Se fac ultimele retușuri, ul
timele corectări. Toți cei din bri
gadă vin la repetiție cu regulari
tate, de două ori pe săptămînă. 
Și astfel cînd luminile se aprind 
la cămin în fiecare seară repeti
țiile artiștilor amatori sînt în toi.

C. COTOȘPAN

Datorită grijii 
și atenției pe care 
partidul o acordă 
activității cultural- 
educative, mișcarea artistică de 
amatori s-a dezvoltat continuu. 
Artiștii amatori pregătesc și pre
zintă programe cu un conținut 
politico-ideologic care educă ma
sele în spirit socialist.

în activitatea cultural-artistică 
pe care o desfășoară amatorii din 
Lupeni, Lonea, Cimpa, Banița, 
Petroșani s-a statornicit practica 
pozitivă de a se axa programele ar
tistice pe sarcinile politico-econo- 
mice ce stau în fața oamenilor 
muncii și de a prezenta cu regula
ritate programe închinate unor eve
nimente importante. E cunoscut 
entuziasmul cu care sînt sărbăto
rite zile ca 1 Mai, 23 August, 7 
Noiembrie. 30 Decembrie etc. A- 
ceasta înseamnă că orientarea for
mațiilor artistice de amatori este 
bună.

In aceste zile când colectivele 
de muncitori din Valea Jiului în- 
tîmpină cea de a 40-a aniversare 
a înființări partidului cu realizări 
deosebite în producție și activita
tea artistică în cluburi și cămine 
culturale cunoaște entuziasmul 
muncii creatoare și rodnice închi
nate acestui eveniment. Deoarece 
conducerile cluburilor și câmiue-

Haiducul 
de pe Ceremuș

Veacul al XVIII-lea. Codrii 
Carpaților răsună de cîntecele 
haiducești. Poporul huțul, stăpîn 
din moși strămoși al pămînturi- 
lor Ucrainei Subcarpatice, s-a 
ridicat la luptă împotriva pani
lor străini care i-au cotropit tara.

Olexa Dovbus a jurat să răz
bune moartea părinților săi, su
ferințele poporului său. In muntî, 
pe marginea unei prăpăstii a- 
dînci, el își adună oamenii. Nu
mai cei mai puternici și mai vi
teji vor deveni tovarășii săi. Pen
tru aceasta ei trebuie să reu
șească la o grea încercare...

Un mare premiu se fixează 
pentru prinderea lui Olexa. Prin 
forță și viclenie panii încearcă 
să distrugă grupul de haiduci. 
Dar fiii credincioși și curajoși ai 
poporului își apără cu dîrzenie 
eroul lor, despre care legenda 
glăsuiește că ar mai trăi și as
tăzi undeva prin munții pe 
i-a iubit atît de mult.

Realizatorii, recurgînd la 
loace de expresie valoroase, 
zintă o pagină glorioasă 
lupta huțulilor împotriva 
pritorilor.

Filmul „Haiducul de pe 
muș", producție a studioului „A. 
Dovjenko" din Kiev, în regia lui 
V. Ivanov și scenariul de К 
Dmiterko și V. Ivanov, rulează 
pe ecranul cinematografului „7 
Noiembrie" din. Petroșani.

IN CLIȘEU : O scenă din film.

care

mij- 
pre- 
din 

asu-

Cere-

Recomandări pentru formațiile artistice
lor culturale își axează întreaga 
activitate cultural-educativă pe 
problemele legate de sărbătorirea 
zilei de 8 Mai, ziua aniversării 
partidului, vor trebui organizate 
acțiuni în, fiecare zi care să atragă 
oamenii muncii spre lăcașul de 
cultură. Aici, organizîndu-se con
ferințe, seri literare, seri închinate 
celor mai buni muncitori fruntași 
în producție, jurnale vorbite, că
lătorii pe hartă, se va putea mo
biliza un număr mare de partici- 
panți.

Pe lîngă aceste activități cultu
ral-educative de masă programele 
artistice trebuie să ocupe un loc 
important. Nici un om de artă 

. nu trebuie să rămînă în afara a- 
cestei munci. Formațiile artistice 
de amatori ca : teatru, brigăzi ar
tistice de agitație, cor, dansuri, 
soliști vocali, instrumentiști și 
dansatori trebuie să pregătească 
și să prezinte programe noi și 
adecvate în cinstea aniversării 
partidului.

Astfel, formațiile de teatru pot 
prezenta spectacole cu piese în 
care apar figuri de comuniști, care 
să convingă oamenii muncii că mă
rețele realizări contemporane se

Activitate intensă 
în toate sălile clubului 

in vorbă cei doiDin vorbă
ajunseră pe neobservate în fața 
clubului. Peste drum se află pa
noul de afișaj, pe care un anunț 
cu litere mari făcea cunoscut a- 
ninosenilor că în cinstea zilei de 
8 Mai la club se organizează un 
concurs de șah. Celor mai buni 
șahiști li se vor acorda premii 
și diplome. Dînd cu ochii de afiș, 
amîndoi schimbară priviri.

— Ce spui Joii, ne încercăm 
și noi forțele ? Hai să ne în
scriem și noi, dacă nu va fi prea 
tîrziu 1

— Hm ! Ție îți convine, tu 
joci mai bine, dar eu? Dar fie, 
tot vin eu la club și așa. Cît des
pre șah... ce ai zice dacă am face 
și acum o partidă ? Poate te bat 
și mai prind și eu curaj.

— Cu alte cuvinte să pornim 
la antrenament. S-a făcut.

Cînd au intrat, în sală dom
nea o liniște deplină. Și asta nu 
pentru că nu ar fi fost nimeni 
în sală. Ori cîndi aici găsești pe 
cîte cineva jucînd șah, citind 
vreo carte. Și de această dată, la 
mesele de șah, mai mulți jucă
tori își studiau cu atenție miș
cările lor și ale „adversarului". 
Aici trebuie să fii calm, să nu 
fii sustras <' 
se explică liniștea 
te întotdeauna în 
Cei doi prieteni au găsit o masă 
liberă și în curînd ' '
furați de patosul jocului. Astfel, 
zilnic ai să întîinești la club ti
neri și vîrstniei care participă la 
diferite activități.

Cei mai des întâlniți sînt mem
brii brigăzii artistice de agita
ție. Aproape în fiecare zi ei au 
repetiții. Acum fac ultimele pre
gătiri pentru cel de-al VI-lea 
concurs. Printre ei pot fi văzuți 
Liciu Lucia, Negraru Gheorghe, 
Popa Constantin, Orosz Alexan
dru și alții.

Mai slab merge treaba la dan
satori. Pînă acum au tot repe
tat:, dar acum cînd s-a apropiat 
concursul vreo cîțiva dintre ei au 
plecat în concediu. Ce să-i faci, 

de alte discuții. Așa 
liniștea care aomneș-

această sală.

au fost și ei

duse de 
Să adu-

datoresc muncii și luptei 
partidul clasei muncitoare, 
cern în scenă aspecte din viața 
noastră de astăzi prin piese ca ; 
„Pentru fericirea poporului" de A. 
Baranga și N. Moraru, „Oameni 
care tac" de Al. Voitin, „Și pe 
strada noastră" de H, Lovin eseu, 
„Casa din'livadă" de M. Joldea, 
„Intr-o seară de toamnă" de St. 
Tita, „De-o vîrstă cu furtuna"- de 
Solodor, „Postul de pe strada Ra- 
reș“ de A. Andriaș, „înainte de 
ivirea zorilor" de A. Ulianski, 
„Comisarul Buran" de I. V. Apu- 
seim, „In august cerul e senin" de 
M. Săulescu și P. Aristide, „Noi 
cei fără de moarte'* de M. Davi- 
doglu, „Neamurile" de T. Bușecan, 
„Trandafirul 
doglu etc.

O atenție 
să se acorde 
multe poezii 
ridului. Așa 
dude în programe artistice poezii 
ca „Partidului" de M. Beniuc, „Zi 
de sărbătoare" z de Dan Deșliu, 
„Partidului" de Demostene Botez, 
„Execuție” de Al. Andrițoiu, 
galiștii" de Ilie Constantin, 
peni" ge Fcrencz Szcmler, 

negru" de M. Davi-

mâi mare va trebui 
prezentării de cît mai 
scrise în cinstea par- 
de pildă, se pot in-

„Не- 
„Lu-
Par-

au oamenii bilete pentru diferite 
case de odihnă așa că nu mai 
pot amîna concediul. Alții însă, 
tiu pot participa la concurs și 
din alte motive: cea mai bună 
pereche de dansatori — Demeni 
Petre și Sipoș Margareta — au 
căzut de acord că sînt o pereche 
la fel de potrivită și ca soț și 
soție. Așa că deocamdată se pre
gătesc... pentru viață.

In locul lor au venit alți dan
satori : Hoeman Maria, Ficior 
Dumitru, Mihăilă Gheorghe.

Primii care vor intra însă în 
concurs sînt muzicanții. De aceea 
fanfara nu scapă nici un prilej 
pentru a face repetiții. Și la fel 
fac și soliștii cu orchestra : Vio
rica Călin va interpreta cîntecul 
„Ia mai zii" iar Viorica Fodor 
„Serile /Moscovei".

Toate aceste pregătiri zilnice 
se fac în vederea întrecerilor 
dintre formațiile artistice în ca
drul celui de-al VI-lea concurs. 
Dar la club mai au loc și alte 
activități care nu sînt lega-te de 
concurs.

Echipa de teatru, de pildă, 
pregătește piesa „Siciliana" iar 
printre „actorii" principali cu 
roluri „majore" pot fi văzuți 
Popa Constantin, Bacinschi Ma
riana, Ștefănescu Constant^’, 
Sichitiu Ioan etc.; Biblioteca d 
bului din Aninoasa s-a făcut cu.*' 
noscută prin activitatea rodnică, 
deosebit de interesantă, care se 
desfășoară aici în munca cu car
tea. Aici se țin recenzii asupra u- 
nor cărți, convorbiri cu cititorii, 
seri de ghicitori, de întrebări și 
răspunsuri. Printre recenziile de 
curînd ținute sînt și acelea asu
pra romanelor „Inimă vrăjită" și 
„Departe în spatele frontului". 
Iar dintre serile de ghicitori a- 
inintim „Să cunoaștem lucrările 
scriitoarelor M. Banuș, V. Po- 
rumbacu, Gica luteș și „Recu
noașteți scriitorii ? !..." (Zaharia 
Stahcu, V. Em. Galan, Titus Po
povici).

Iată cum la club, zilnic este 
atras un mare număr de oameni 
în activități interesante, atracti
ve și educative.

C. BANAȚ EA NU

,№нм ui ii Inleaiii
De multe ori publicul sp;' 

tor din Lonea a admirat frumoa
sele programe prezentate de bri
gada artistică de agitație a clu
bului din localitate. Creatorii tex
telor au știut să cuprindă în pro
grame cele mai importante pro- 
bleme pe care le ridică munca mi
nerilor loneni, reușind să le re
dea înfr-o formă artistică.

In prezent brigada artistică de 
agitație a clubului din Lonea 
pregătește un nou program artis
tic închinat în întregime aniver
sării partidului.

ZOROCLIU 1OAN 
corespondent

ridului"- de Vir
gil Teodorescu, 
„Minerul" de 
George Tomozei, 

„Fișa comunistului" de A. Margul
Sperber, „Partidului", de N. Labiș. 
„Chemările partidului” de Dimos 
Rendis, „Doftana" de Dumitru 
Corbea, „Partidului" de V. Porum- 
bacu, „Conștiința lumii" de Ga- 
vril Mihai ș.a.

In această perioadă să se in
cludă în repertoriile formațiilor 
corale și instrumentale cintece des
pre partid și închinate lui ca 
„Steagul partidului" de M. Socor, 
„Așa te știu partidul meu" de Al. 
Mendelsohn, „Cîntec pentru par
tid" de G. Șoima, „Slavă partidu
lui" de I. Alexandru, „Te urmăm 
partid” de Jean Letoni, „Sirena lui 
Roaită" de V. Popovici, „Partid 
putere neînfrîntă" de V. Timiș, 
„Republică măreață vatră" de I.D. 
Chirescu, „Bucurie în colectivă" 
de G. Bozovan ș.a.

Există toate condițiile ca în clu
burile și căminele culturale din o- 
rașul regional Petroșani să fie 
pregătite spectacole de calitate și 
în număr mare, pentru cît mai 
mulți spectatori, pentru a cinsti cu 
mîndrie și cu rezultate deosebit 
de bune în munca artistică cea de 
a 40-a aniversare a partidului.

E, USCAR _
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Mai multa atenție conducerii invâfautaMsl 
de partid ia ulna Uricani

PUBLICITĂȚI:
::s: :::::::::: tsîsî::

în activitatea de ridicare a nive
lului politic și ideologic al mem
brilor și candidaților de partid, 
precum și al oamenilor muncii fă
ră de partid, Comitetul orășenesc 
de partid Petroșani se călăuzește 
după principiul subliniat în repe
tate rînduri de conducerea parti
dului, că propagarea marxism- 
leninismului nu este un scop în 
sine, că ea trebuie să răspundă 
sarcinilor concrete ale construcției 
socialiste, să aibă eficacitate eco
nomică, să contribuie la educarea 
partinică a membrilor și candida
ților de partid. Pentru aceasta, o 
mare însemnătate are îmbunătăți
rea continuă a conducerii învăță- 
mîntului de partid de către orga 
nele și organizațiile de partid.

Străduindu-se să ridice necon
tenit nivelul învățămîntului de 
partid, comitetul de partid de la 
mina Uricani s-a preocupat de or
ganizarea și stabilirea formelor de 
învățămînt de partid care să co
respundă nivelului de pregătire 
politico-ideologic al cursanților și 
specificului exploatării miniere. 
Astfel, au fost stabilite cercuri de 
studiere a Statutului P.M.R., Isto
riei P.M.R., cursuri serale, cercuri 
de economie politică precum și 
cerc de economie concretă și 
<f’:c special pentru mineri, 
s Cu toate măsurile luate, nu 
reușit să se asigure o frecvență

ION CERNAIANU 
director al Cabinetului regional 

de partid

un 
un

s-a 
bu

nă atît a propagandiștilor la cabi
net, pentru pregătire, dar mai ales a 
cursanților la cercuri și cursuri. A- 
cest lucru se datorește faptului că 
în multe cazuri comitetul de 
partid nu a ținut cont de posibili
tățile minerilor în ce privește frec
vența, încadrîndu-i în mod formal 
în diferite cercuri și cursuri de 
învățămînt.

La mina Uricani a fost organi
zat un singur cerc politic pentru 
mineri. Acest cerc avea toate po
sibilitățile să desfășoare o activi
tate rodnică. Dar din lipsa unui 
control atît din partea comitetului 
de partid cît și din partea birouri
lor organizațiilor de bază, pînă in

luna februarie nu s-a ținut nici o 
expunere din temele propuse. O 
altă cauză care a făcut ca acest 
cerc să fie lipsit de activitate este 
și acela că propagandistul cercu
lui, tov. Sziiszer Alexandru, nu se 
achită de sarcina ce i-a fost în
credințată, dovedindu-se a fi lipsit 
de simțul răspunderii, 
de partid va trebui să iă măsuri 
pentru înlocuirea din munca de 
propagandist a tov. Sziiszer 
Alexandru și să încredințeze aceas
tă sarcină unui alt tovarăș, care 
să simtă răspunderea misiunii în
credințate.

In condițiile actuale ale desă- 
vîtșirii construcției socialiste, în- 
vățămîntul de partid este chemat 
să contribuie într-o măsură tot mai 
mare la însușirea cunoștințelor e- 
conomice de către membrii și can- 
didații de partid, de către oame
nii muncii. în această direcție un 
rol important îl au cercurile de e- 
conomie concretă. Ele înarmează 
pe membrii și candidații de partid 
cu probleme ale teoriei și cons
trucției economice, stimulează ini
țiativa muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor în rezolvarea sarcini
lor legate de procesul de produc
ție.

La mina Uricani există un cerc 
de economie concretă cu 10 
cursanți. Temele propuse pentru a 
fi discutate corespund din punct 
de vedere al conținutului. în șe
dințele acestui cerc s-au discutat
------  ----------------- O.

Comitetul

probleme privind creșterea pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost și altele. în cadrul 
dezbaterilor, cursanții au făcut 
propuneri prețioase pentru îmbu
nătățirea activității economice a 
întreprinderii. Negativ este însă 
faptul că la această mină a fost 
organizat numai un singur cerc de 
acest fel și cu un număr prea mic 
de tovarăși. A fost complet negli
jată încadrărea inginerilor în a- 
ceastă formă de învățămînt de 
partid. Din cei 23 de ingineri ai 
minei, nici unul nu a fost încadtl^ 
la această formă de învățămînt. 
Chiar șeful minei și inginerul șef, 
care sînt membri de partid, nu au 
manifestat interes pentru a lua 
parte la un asemenea cerc, prefe
rind să activeze într-o altă formă 
de învățămînt mai puțin 
de activitatea economică a între
prinderii. în schimb, în acest cerc 

o 
și

legată

au fost încadrați tovarăși cu 
mai puțină pregătire politică 
profesională.

Aceste lipsuri vor trebui să 
înlăturate de către comitetul 
partid și organizațiile de bază.

fie 
de 
Pe 

viitor comitetul de partid al mi
nei Uricani va trebui să dea o 
mai mare atenție selecționării 
cursanților și propagandiștilor, ți- 
nîndu-se cont mai ales de nivelul 
politic și de specificul muncii a- 
cestora. Recomandăm 
o importanță mai mare 
specifice pentru mineri, 
de economie concretă și 
me de învățămînt care 
mult legate de activitatea mine
rilor noștri, de sarcinile mari ce 
stau în fața unităților corbonifere 
în etapa actuală.

să se dea 
cercurilor 
cercurilor 
altor for- 
sint mai

încă nu s-a făcut tot ce se poate face I
(Urmare din pag. l-a)
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întreprinderea de explorări Lupeni
cu sediul in Lupeni sir. Avram lancu nr. 1

АЫШЪАІА IMEDIAT:

— Ingineri energeticieni cu 
salarii între 1850—2250.

stagiu în funcție 3 ani, cu
ii
•:

de
diploma de studii și actulDoritorii se vor prezenta cu

vechime personal la serviciul cadre al întreprinderii.
— Sudori calificați;
— Mecanici.

Țesături cu preturi reduse
O.C.L. Produse Industriale Petroșani, informează cumpă

rătorii că a pus în vînzare prin magazinele de solduri din 
Petroșani, Lupeni șj Vulcan, cantități importante de:

ȚESĂTURI DE BUMBAC ȘI MATASE CU MARI RE
DUCERI DE PREȚURI.

Vizitați magazinele de solduri.
Iată cîteva din articolele

ȚESĂTURI DE BUMBAC
— Stambă
— Garofița
— Cemica
— Ol andină imprimată
— Marina
ȚESĂTURI MĂTASE
— Voii georgette
— Voii dungi
— Republican imprimat
— Crep betnberg
— Fi am i sol
— Eșarfe
— Basmale

puse în vînzare: 
PREȚ VECHI 

13,60 
18,50 
9,30 

17,00 
12,80

PREȚ NOU 
9

12
7

10
9

17.50
23.50 
26,88 
30,40 
29,20 
27,00 
30,00

12
15
16
18
15
15
20

ІІЕМІШІ И REVIZIA"
Не шопе решші

In întrecerea socialistă ce se 
'sfășoară în cinstea aniver

sării partidului, colectivul re
viziei de vagoane C.F.R. din 
Petroșani și-a asumat ca o- 
biective depășirea planului de 
producție cu 2 la sută, îmbu
nătățirea calității reparațiilor 
și reviziilor tehnice. Pentru 
realizarea și depășirea acestor 
obiective s-a pornit o susținută 
întrecere între turele de servi
ciu. Pe luna martie, tura con
dusă de tov. Oprițoiu Dumitru 
s-a situat la loc de frunte în 
întrecere, depășindu-și planul 
cu 1,5 la sută. S-au evidențiat 
prin calitatea reviziilor și re
parațiilor făcute tov. Ghioancă 
Ioni, Mănescu Petru, Cioacă 
Paul, Buleac Victor, Tihodar 
Adrian, Enache Constantin, re
vizori de vagoane. Ei n-au a- 
vut nici o abatere de la gra
ficul de revizii, asigurînd ast
fel mersul normal al ternarilor.

IN CLIȘEU: Șefal de tură 
Oprițoiu Dumitru dă indicații 
revizorului Ghioancă Ion asu- 

J pra controlului unui vagon de 
* călători.
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sută sortul 0—10 mm. și doar 
10,5 la sută sortul mai mare ca 
80 mm., iar cenușa la blocuri 
variază între 38,9—43,2 la sută. 

Mina Lonea I dă cea mai sla
bă producție din punct de vede
re calitativ (cenușă medie 38 la 
sută, granulați© la 0—10 mm. 
peste 70 la sută). Observăm că 
la Lonea alegerea șistului este 
neglijată ceea ce trebuie să dea 
de gîndit conducerii minei cît și 
brigăzilor de mineri.

Cam acestea ar fi concluziile
—=*=—

IN EDITURA TEHNICA 
a apărut:

A. I. MARKUȘEVICI
Numere complexe 

și reprezentări conforme 
Broșura apărută în colecția 

„Biblioteca societății de științe 
matematice și fizice din R.P.R.", 
cuprinde noțiunile de număr 
complex și funcții elementare de 
variabilă complexă (indusiv 
funcția lui N. E. Jukovskii cu a- 
plicație la construirea profilului 
aripii de avion).

Lucrarea se adresează elevi
lor din clasele superioare și tu
turor celor interesați în mate
matică.

noastre asupra calității cărbu
nelui, care vine la 
Petrila".

Inginerul Kelemen 
din discuție. De la
probe a fost anunțat că proba 
luată din 
șător ai 
conținut ] 
solid în 
buia să 
situația...

preparata

s-a oprit 
atelierul de

i preaplinul unui îngro- 
preparației a dat un 
prea mic de material1 
apa de evacuare. Tre
vadă pe concret care-î

1.1. P. I. ffli
anunța publicul consuma

tor că a organizat la restau
rantele Minerul șl Carpați 
din Petroșani, un serviciu 
pentru servirea clientelei la 
domiciliu cu orice 
mîncăruri, dulciuri 
turi.

înainte de a face 
zile rugăm consultați listele 
de meniu prin telefoanele 
restaurantelor Minerul (nr. 
151) și Carpați (nr. 138). 
Astfel puteți fi serviți la do
miciliu cu mîncărurile pre
ferate.

Comanda se execută în cel 
mai scurt timp posibil.

fel de 
și bău-

conieti-

I Procurafi-vă de la 

I „Librăria noastră”

I BIBLIOTECI
: PERSONALE
I de 100 și 200 lei
I Plata cărților în 4 rate
♦

♦
♦
♦

*
*
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La izvoarele
(Urmare din pag. i-a)

Carolina, rămâne în urmă valea 
sălbatică a Bîrlogului cu oamenii 
ei Mincinoiu Petre, maiștrii An
drei Constantin și Matica Dumi
tru.

Mica locomotivă trage din greu 
vagoanele goale către Bilele. Li
nia este abruptă, grea. Mașina pa
tinează, gîfîie, dar mecanicul Si- 
klodi nu se lasă. Ninge, plouă, 
apoi iar ninge. Arareori, iese pen
tru cîteva minute și soarele, dar 
repede norii-l acoperă. Zăpada s-a 
așezat în strat gros pe crestei în- 
tinzîndu-se pînă aproape de linia 
ferată care urmărește în nenu
mărate curbe și ocolișuri firul mi
cului pîrîiaș. Un uliu mare zboară 
de-a lungul garniturii, privind cu
rios la oameni. Mecanicul trage 
de mînerul sirenei dar fluieratul 
ascuțit, pufăitul mînios al loco
motivei nu-l mai sperie : s-a obiș
nuit cu ele.

fl eeter Istvan și Batbozi 
Marton au făcut treabă 
bună la Bilele : au cio

plit cca. 750 traverse noi. Acum, 
muncitorii Pascu Gheorghe, Simo
na Isan, Valegiurtj loan, Furdui 
Gheorghe, Breabăn Gheorghe, 
Nioarbă Vasile și Jigoreanu Ma- 

' rin, transpiră din gros pînă încar
că cele 8 vagonete de traverse,, 
bușteni, poligoane — producția 
unei singure zile — pentru a le 
trimite în jos. De la această gu
ră de exploatare, s-au trimis în 
martie 800 m.c. lemn de construc
ții rurale, 420 m.c. lemn de ga
ter, 64 m.c. bușteni de derula j, 
350 buc. traverse normale, 115

Voevodului
poligoane, 98 m. st. lemn de foc 
și alte sortimente, realizindu-se 
înainte de termen sarcinile de 
plan.

onooiul de 8 vagoane în
cărcate, pune probleme 
grele frînarilor din cau

za pantei mari. Locomotiva este 
trimisă singură înainte numai cu 
fochistul Jitea. Vagoanele sînt co- 
borîte în frînare liberă. Mecanicul 
de locomotivă Șiklodi se urcă și 
el la o frînă, apoi frînarii Boroș

i
Gavrilă, Chiriță Dumitru, Savin > 
Constantin, ca și inginerul Staicu f 
Miron au grifă de siguranța va- (' 
goanelor. Convoiul este coborît 
jos cu grijă maximă : un fluierat 
ascuțit al frînarului Boroș, care S 
dirijează operațiunea, înseamnă S 
că se apropie o curbă, o porțiune / 
deosebit de proastă a drumului ) 
și trebuie strînse și mai puternic 
frînele, un șuierat prelung înseam- 'J 
nă că s-a trecut de locul greu. Și 
tot așa, pînă în valea Voevodului, \ 
unde așteaptă celelalte vagoane. S

L. 1 -a înnoptat. Luminițele () 
■ Л frînarilor strălucesc în în- ) 

tuneric. Ful. vuiește tlah f

CJ ~a înnoptat. Luminițele

tuneric. Fulguiește slab. 
Prin noapte, pe valea Voevodu- 
lui, din munți coboară un convoi 
de 18 vagoane pline cu material 
lemnos — peste 200 tone de buș
teni, traverse, celuloză. Este pro
ducția din ziua aceea a bazinului 
forestier Voevodul în care pulsea
ză din plin viața. Este rodul 
muncii acelor oameni care fără să 
țină cont de timpul prevăzut în 
buletinul meteorologic își fac da
toria pe orice vreme, tot mai mult 
lemn. Aceștia sînt harnicii noștri 
forestieri.

î

ș

!■
i*
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PR08RAM DE RADIO
3 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30: 
Tinerețea ne e dragă, 10,00 Cîntă 
corul de copii al Radioteleviziu- 
nii, 10,25 Melodii populare romî- < 
nești din diferite regiuni ale ță
rii, 12,00 „Cîntarea Romîniei So
cialiste" — montaj de versuri șf 
proză, 13,05 Muzică din operete, 
14,f)0 Concert de muzică popu
lară romînească, 15,10 Cîntă Ma
ra Ianoli și Trio Grigoriu, 16,00 
Muzică din operele lui Donizetti,
17.30 Roza vînturilor, 18,00 Pro
gram muzical pentru fruntașii în 
producție din industrie și agri
cultură, 18,30 Almanah științific, 
19,40 Muzică populară din R. S. 
Cehoslovacă, 21,00 Muzică ușoa- 
răj 21,30 Din viața de concert a 
Capitalei. PROGRAMUL II. 14,30 
Din folclorul popoarelor, 15,30 
Din creația de operetă a lui 
Millâcker, 16,30 Vorbește Mosco
va 1 17,00 Muzică ușoară, 17,35 
Muzică populară din nordul Mol
dovei, 18,15 „Bucuria satului", 
program de cîntece și jocuri, 
19,40 Muzică ușoară romînească, 
20,00 Muzică corală sovietică,
21.30 Seară literară: Pagini din 
lucrări ale scriitorilor sovietici, 
propuse pentru Premiul Lenin pe 
anul 1961, 21,55 Muzică ușoară 
interpretată de soliști din țări ; 
prietene.

I

CINEMATOGRAFE
3 aprilie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Haiducul dte pe Ceremuș; AL 
Sahia : Sfioasa ; AN1NOASA : 
Normandie Niemen ; LUPENI: 
Norii părăsesc cerul; URICANI : 
Un cîntec străbate lumea. (Res- 
ponsabilii cinematografelor Mun
citoresc — Petroșani, Petrila, 
Lonea, Livezeni și Crividia n-au 
trimis programarea filmelor pe 
luna aprilie).
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0. N. U. trebuie să servească scopurilor colaborării 

internaționale și întăririi păcii generale DIN UNIUNEA SOVIETICĂ

1 (Agerpres) —NEW YORK 
TASS transmite :

In seara zilei de 31 martie mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, care a 
condus delegația Uniunii Sovie
tice în cea de-a doua parte a lu
crărilor celei de-a XV-a sesiuni a 
Adunării Generale, a părăsit New 
Yorkul îndreptîndu-se pe calea ae
rului spre Moscova. înainte de a 
pleca din S.U.A., A. A. Gromîko 
a făcut reprezentanților presei ur
mătoarea declarație :

Părăsind New Yorkul aș vrea 
să-mi exprim speranța că cea de-a 
XV-a sesiune, marcată prin parti
ciparea în prima parte a lucrărilor 
ei a șefilor de guverne ai unor 
țări, va aduce o contribuție poziti
vă la cauza destinderii încordării 
internaționale și afirmării drep
turilor popoarelor la pace și inde
pendență națională.

Guvernul sovietic este de părere 
că O.N.U. trebuie să fie o organi
zație internațională nu numai la 
fațadă, ci și în fapt, să servească 
scopurilor colaborării internaționa
le și întăririi păcii generale. De 
aoeea aș vrea în primul rînd să 
subliniez că poziția guvernului so
vietic privind necesitatea sincroni
zării structurii O.N.U. cu acele

------O------  --------
ÎN AMERICA LATINĂ

Crește nemulțumirea 
populației din Salvador 
față de regimul politic 

al țării
SAN SALVADOR 1 (Ager

pres)
In San Salvador crește nemul

țumirea populară față de politica 
regimului dictatorial care a pre
luat puterea în urma loviturii 
militare de la 25 ianuarie. Sub 
semnătura „Frontului unit al ac
țiunii revoluționare", în întreaga 
țară este difuzată o declarație 
care cheamă poporul la luptă re
voluționară împotriva 
sului regim de teroare" 
crearea unui adevărat 
popular.

Declarația cheamă de 
nea toți cetățenii să 
„Frontul unit al acțiunii 
ționare" și să intre în rîndurile 
lui. Declarația se încheie cu cu
vintele : „Vom învinge pentru că 
forțele noastre sînt forțele po
porului, iar poporul este invin
cibil".

„rușino
și la 
guvern

a seme- 
sprijine 
revolu-

Muncitorii argentinieni cer 
eliberarea

BUENOS 
pres).

Mișcarea 
coordonarea 
tina a dat 
rație în care cere eliberarea tu
turor deținuților politici și re
tragerea ordinelor de arestare a 
numeroși conducători ai munci
torilor.

Numeroase delegații ale mun
citorilor organizați în sindicate 
cer tot mai insistent ministrului 
de Interne argentinian eliberarea 
conducătorilor lor. Recent, o de
legație a funcționarilor bancari 
au cerut ministrului de Interne 
eliberarea liderului sindicatului 
lor, Imizcoz, care este închis de 
6 luni.

O delegație a Federației gene
rale a muncii din Argentina a 
cerut ministrului de Interne am
nistierea tuturor deținuților po
litici și încetarea persecutării 
sindicatelor.

conducătorilor lor i
AIRES 1 (Ager-

pentru unitatea și 
sindicală din Argen- 
pufolicitățiii o decla-

schimbări care au avut loc în lu
me rămîne întrutotul valabilă. Fie
care lună care ne desparte de sep
tembrie anul trecut, cînd șeful gu
vernului sovietic; N .S. Hrușciov 
a prezentat în ședința Adunării 
Generale propunerea de a se modi
fica structura O.N.U. pe baze e- 
ahitabile, aduce noi dovezi că a- 
ceastă sarcină devine tot mai ac- 
cută și că amînarea soluționării 
ei nu face decît să slăbească 
O.N.U., să aducă prejudicii auto
rității ci.

în ce privește postul de secre
tar general al O.N.U. și pe cel 
care ocupă acest post, Hammarsk- 
joeld, situația a devenit absolut 
intolerabilă iar guvernul sovietic, 
după cum am mai declarat, nu 
poate și nici nu intenționează să 
se împace cu o asemenea stare de 
lucruri. Sîntem convinși că pro
punerea guvernului sovietic cu pri
vire la înlocuirea postului uniper
sonal de secretar general printr-un 
organ colectiv care să includă pe 
reprezentanții celor trei grupuri 
principale de țări care există în 
prezent în lume, își va croi drum, 
că dreptatea va triumfa și statele 
care astăzi nu acceptă încă pe 
deplin propunerea noastră sau stau 
în cumpănă, vor înțelege necesi
tatea 
îaîn 

doua 
siuni 
loc un schimb de păreri între de
legațiile U.R.S.S. și S.U.A. în le
gătură cu problemele dezarmării. 
In legătură cu aceasta, ieri în Co
mitetul nr. 1, eu, în calitate de 
conducător al delegației U.R.S.S., 
și domnul Stevenson, în calitate de 
conducător al delegației S.U.A., 
am făcut declarații corespunzătoa
re. în momentul de față este inu
til să ne mai referim la această 
temă. Aș vrea doar să sublimez 
încă o dată că guvernul sovietic 
ca și întregul popor sovietic con
sideră necesar ca în interesul po
poarelor din lumea întreagă; în 
interesul civilizației, să se pună 
capăt cursei înarmărilor care a- 
daugă zilnic noi și noi stocuri de 
rachete și bombe nucleare la mun
ții de cele mai distrugătoare tipuri 
de arme, adunați deja. Uniunea 
Sovietică insistă ca mașina de răz
boi care continuă în prezent să 
funcționeze din plin, să fie nă
ruită. A sosit de mult timpul să 
fie eliberată omenirea de primej
dia războiului nuclear și de po
vara înarmărilor. Cu cit mai cu- 
rînd va avea loc aceasta, cu cît 
mai repede va fi elaborat un a- 
cord cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală; cu atît va fi mai 
bine pentru toate statele, pentru 
toate popoarele lumii. Guvernul 
sovietic nu-și va cruța eforturile

traducerii ei grabnice in via-

cursul lucrărilor celei de-a 
părți a celei de-a XV-a se- 
a Adunării Generale a avut

In Comiieiul PolHic 
Special

NEW YORK 1 (Agerpres)
In cadrul dezbaterilor din Co

mitetul Politic Special a proble
mei privitoare la politica de apar
theid dusă de guvernul Uniunii 
Sud-Africane, delegația Ghanei a 
chemat guvernele tuturor țărilor 
din lume să rupă relațiile diplo
matice și comerciale cu guvernul 
Uniunii Sud-Africane, să înceteze 
toate comunicațiile poștale și tele
grafice și să închidă toate porturile 
și aerodromurile pentru vasele și 
avioanele acestei țări.

----------— -««♦T— ............. ..............

avion american infractor obligat 
să aterizeze în Cuba

(Agerpres) 
reacție aparținînd 
ale Cubei a o-

pentru a contribui mai departe 
prin toate mijloacele la soluționa
rea problemei dezarmării — pro
blema problemelor contemporanei
tății.

Vorbind despre cea des-a doua 
parte a lucrărilor celei de-a XV-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., se înțelege că trebuie să 
ne oprim asupra problemei situa
ției din Republica Congo. Delega
ția sovietică își exprimă satisfac
ția în legătură cu faptul că aceas
tă problemă este examinată în fond 
de Adunarea Generală, deși aceas
tă examinare, după cum s-a văzut, 
nu a fost pe placul tuturor.

Este deosebit de important în 
prezent să nu se admită înfăptui
rea planurilor de scindare a Re
publicii Congo, planuri elaborate 
de cei care ar vrea să restabileas
că dominația colonială din Congo 
— a spus în continuare A. A. Gro
mîko. în propunerile sovietice pri
vind problema situației din Congo 
este expusă linia principală de 
sprijinire de către Uniunea Sovie
tică a popoarelor și statelor care 
își apără libertatea și independența 
națională. Vom continua ca și pînă 
acum să apărăm ferm și consec
vent această linie.

După părerea noastră cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Generale 
a reacționat pozitiv în timpul exa
minării problemelor referitoare la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. Activitatea 
pe care o desfășoară Adunarea 
Generală, inclusiv comitetele ei, 
demonstrează că problema lichi
dării totale și definitive a rușino
sului sistem colonial, formulată în 
numele guvernului sovietic de N. 
S. Hrușciov, — este un imperativ 
al vieții însăși. Tocmai de aceea 
ea a entuziasmat popoarele care 
luptă pentru eliberarea lor stîrnind 
în rîndurile lor un uriaș flux de 
energie. Totodată nu putem să nu 
manifestăm precauție întrucît du
pă cum demonstrează experiența, 
puterile coloniale sînt departe de 
a acționa în conformitate cu voin
ța O.N.U., — lucru de care ne 
amintește, de exemplu, situația din 
Congo, Angola, Uniunea Sud-Afri- 
cană. în prezent sarcina constă în 
a duce pînă la capăt; a realiza in 
timpul cel mai scurt mărețele prin
cipii și prevederi cuprinse în de
clarația celei de-a XV-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale.

In încheiere aș vrea să spun 
că ar fi bine, foarte bine, dacă 
după încheierea lucrărilor celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării Ge
nerale, care după cum se știe tre
buie să mai examineze unele pro
bleme importante, am putea de
clara : DA; această sesiune a des
fășurat o activitate rodnică în fa
voarea îmbunătățirii relațiilor și 
înțelegerii între state, în favoarea 
dezvoltării colaborării internațio
nale și întăririi păcii.

Bilanț de mari victorii
|i MOSCOVA 1 (Agerpres) — 

TASS transmite :
•J In anii 1959—1960 în Uniu- 
) nea Sovietică au fost construi
ri te 2180 de mairi întreprinderi 
*•' industriale.
<; începi nd din anul 1918 și 

pînă în 1960 în U.R.S.S. au
;i fost construite, reconstruite și 
< date în exploatare peste 36.000 
ІГ de marii întreprinderi mijlocii 
J și mici; au

Cea
fost create 7.400 

mai mare 
din

1 (Agerpres) 
constructoare de 
Irkutsk a fost

IRKUTSK 
La Uzina 

mașinii din 
construită cea mai mare dra
gă electrică din lume. Capai- 
citatea fiecărei cupe este de 
600 de litri iar adîncimea de

de gospodărH agricole de stat<, 
(sovhozuri) ; au 

truiți 125.000 de 
ferată.

In> ce privește
de locuințe, Uniunea Sovietică 
construiește în prezent mai 
multe apartamente decît Sta
tele Unite, Anglia, Franța, R. 
F. Germană, Suedia, Olanda, 
Belgia și Elveția luate la 
loc.

dragă electrică 
lume

excavare de 59 m. Draga 
puteao. prelucra anual aproxi
mativ 2 milioane metri cubi 
de nisipuri aurifere pe am înlo
cuind munca manuală grea a 
12.000 de muncitori.

fost cons- J' 
km. de cale- <

construcția J

un

va

Un

HAVANA
Un avion

forțelor armate 
bligat să aterizeze un avion ame
rican bimotor care făcea viraje

1
cu

suspecte deasupra unei rafinării 
de petrol în regiunea Havana.

Organele securității din Cuba 
anchetează această nouă violare 
grosolană a spațiului aerian al 
Cubei de către un avion american.

i

I

I

i

TOKIO 1 (Agerpres)
La 31 martie, aproximativ 

4.000.060 de oamenii ai muncii au 
participat la ce-a de-a doua ma
nifestare din primăvara aceasta 
a clasei muncitoare din Japonia 
pentru apărarea intereselor și 
drepturilor sale democratice.

In centrul acțiunilor comune 
ale muncitorilor se află greva de 
24 de ore a metalurgiștilor din 
Japonia. Au fost în grevă mun
citorii de la cele mai mari socie
tăți carbonifere „Yavata- Seite- 
țu“, „Fudzi Seitețu", „Nihon Ko- 
kan", „Sumitomo Kindzoku” și 
altele. Aproximativ 150.000 de 
mineri, 50.000 de lucrători mem
bri ai Federației naționale a 
muncitorilor din industria prelu
crătoare de metale și construc-

protest la Hamburg, Dortmund, 
Frankfurt pe Main șî Stuttgart.

MOSCOVA La 1 aiprilie N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștrii al U.R.S.S., l-a pri
mit pe Llewellyn Thompson, am
basadorul S.U.A. în U.R.S.S., 
și a avut o convorbire în pro
blema Laosului.

LONDRA La 31 martie A.A. 
Soldatov, ambasadorul U.R.S.S. 
în Marea Britanie a făcut o vi
zită de curtoazie lui Suvanna 
Fumma, primul ministru al Lao
sului, care se află în prezent la 
Londra.

BONN. In Germania occiden
tală au început marșurile adver
sarilor înarmării atomice, care 
se vor încheia la 3 aprilie prin 
organizarea die mari mitinguri de

toare de mașinii, mii de șoferi de 
taxiuri precum și docheri, mun
citori zilieri, lucrători de la in
dustria de hîrtie, tipografi, au 
declarat o grevă de 24 de ore. 
Peste 129.000 de oameni ai mun
cii din industria chimică, lucră
tori ai societăților de transpor
turi auto și alții au declarat o 
grevă de 12 ore.

La Tokio și Osaka, pe insulele 
Hokkaido și Kiusiu, au avut loc 
mitinguri și demonstrații la care 
au participat mii de oameni ai 
muncii cerînd încetarea represiu
nilor ilegale ale autorităților fa
ță de participanții la lupta mun
citorilor și funcționarilor de 
instituțiile și întreprinderile st< "*** 
tului pentru apărarea interes' 
lor și drepturilor lor vitale.^.

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

Lupta grevistă a muncitorilor chilieni
SANTIAGO (Chile) 1 (Ager

pres).
Potrivit datelor ministrului 

muncii din Chile, circa 600.000 
de muncitori continuă să se afle 
în grevă în întreaga țară. Aproa
pe 200.000 de muncitori de la 
minele de salpetru din departa
mentul Taltal, în nordul țării, 
se află în grevă de 67 de zile 
pentru revendicările lor privitoa
re la salarii. Ofertele de mediere 
ale guvernului au fost res
pinse de muncitori care le-au 
considerat nesatisfăcătoare. In 
semn de protest împotriva tergi
versării acestui conflict de mun- 

oEganăzațnle sindicale, cu

sprijinul Federației naționale a 
minerilor, au organizat un „marș 
al foametei" spre Antofagasta, 
port situat la 300 km depărtare 
de așezările miniere.

O------ i »

„Titan" a eșuat
GAP CANAVERAL 1 (Ager

pres)
Agențiile americane de presă a- 

nunță că un proiectil balistic in
tercontinental de tip „Titan", lan
sat la 31 martie de la Cap Cana
veral și care urma să parcurgă 
o distanță de 16.000 km., a căzut 
în Oceanul Atlantic după ce stră
bătuse doar 19 km. Un purtător 
de cuvînt al forțelor aeriene ame
ricane a declarat că prima treaptă 
a proiectilului a funcționat defec
tuos iar a doua treaptă nu a func
ționat deloc.

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

BONN Bundeswehrul vest-ger- 
man se pregătește pentru exerci
ții militare pe teritoriul Angliei. 
Buletinul de presă al P.S-D.G. 
„Pariamentarisch Politischer Pre- 
ssedienst" anunță că încă în luna 
aprilie un grup de ofițeri ai Bun- 
deswehrului va inspecta în Anglia 
taberele militare și depozitele de 
muniții puse la dispoziția Bun- 
deswehrului de guvernul englez.

LISABONA. Avioane portughe
ze bombardează localități din An
gola; puternice forțe armate sînt 
trimise să înăbușe în singe lupta 
populației împotriva dominației 
coloniale.
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Firmele japoneze vor putea 
face comerț 

cu R. P. D. Coreeană
TOKIO 1 (Agerpres)
După cum relatează ziarul 

„Yomiuri”, la 31 martie Minis
terul Comerțului Exterior și al 
Industriei al Japoniei a hotărît 
să includă Coreea de nord pe lis
ta statelor cu care firmele co
merciale japoneze au voie să fa
că comerț.

Ministerul, relatează ziarul, a 
luat această hotărîre în legătură 
cu faptul că firmele comerciale 
din Japonia au cerut insistent 
guvernului să li se permită să 
facă comerț cu R.P.D. Coreeană.
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