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Handbalistele 
se pregătesc intens

Zilele ce ne mai despart de 
reînceperea întrecerilor din cadrul 
campionatului republican de hand
bal în 7, sînt tot mai puține. Și 
cu cit numărul lor scade, cresc ca 
număr și intensitate antrenamentele 
echipei SSE din Petroșani. Sub 
îndrumarea antrenorului Bartha, 
handbalistele fac antrenamente 
complexe menite să le îmbogă
țească bagajul de cunoștințe teh
nice și tactice, să atingă maximum 
de formă la începerea campiona
tului. Ultimul antrenament a avut 
loc duminică și a durat nu mai 
puțin de două ore și jumătate. 
Deși a fost frig, fetele au transpi
rat. Insă oboseala de acum se va 
răsfringe în mod pozitiv în cam
pionat.

De-ale turismului
• Marele nostru savant E- 

mil Bacoviță — creatorul speo
logiei care ne-a deschis gus
tul turismului subpămîntean 
șl a dat o eroică pildă perso
nală prin călătoria sa spre 
Polul Sud, a fost unul din pro
motorii organizării drumeției 
In țara noastră. Din îndemnul 
și sub conducerea lui s-a în
temeiat în noiembrie 1921, la 
Cluj, prima societate roml- 
nească de turism din Ardeal, 
care a purtat numele de „Fră
ția Munteană".

• Alpinista franceză Claude 
Korgan care a reușit să ajun
gă, in Himalaia, pînă la o al
titudine de 8.155 m. a fost dis
tinsă post-mortem cu titlul de 
Cavaler al legiunii de onoare.

• Se credea, cîk peretele roșu 
din munții Dolomiți nu poate 
fi urcat declt în echipe de 
doi aipiniști. italianul Aste 
Armando, din localitatea Bo- 
vereto, a reușit — de unul sin
gur — această performanță și 
lbcft pe traseul „Via Buhl 1“ 
care are numeroase porțiuni 
ide mare dificultate. Aste a 
realizat această ascensiune în 
trei zile.

POP
Pe Srena „Vlscoza" 'din Lu

peni, in zilele de 27 și 28 ia
nuarie s-au întîlnit într-un 
meci amical formațiile mas
culine și feminine ale asocia
țiilor sportive Viscoza Lupeni 
și Metalurgistul din Cugir.

Prima întîlnire a avut loc 
Intre formațiile masculine la 
100 bile mixte. După o între
cere echilibrată, victoria a'

Campionatul orășenesc
Slmbătă și duminică s-a des

fășurat cea de-a doua, etapă 
din cadrul campionatului oră
șenesc de popice, întreceri la 
care participă 8 din cele mai 
bune echipe masculine din 
Valea Jiului.

In etapa a doua, cea mai 
disputată partidă a fost la 
Lonea între echipa gazdă și 
cea a minerilor din Vulcan.
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TENIS DE MASĂ
Așteptată cu viu interes de 

iubitorii sportului cu mingea 
de celuloid din Petroșani, în 
tîlnirea de tenis de masă din
tre Voința din localitate și 
Metalurgistul Cugir a dat cîș- 
t'g de cauză gazdelor. Deși 
după primele partide jucăto
rii din Cugir conduceau cu 
2—0 prin victoriile lui Stole- 
nescu asupra lui Pis și cea a 
Iui Crișan asupra lui Lazăr,

Jec de verificare la Lupeni
In cadrul pregătirilor în ve

derea reînceperii campionatu
lui, echipa de fotbal Minerul 
Lupeni a susținut duminică 
primul meci Де verificare a- 
vînd ca partener una din echi
pele fruntașe din campionatul 
regional, Minerul Aninoasa.

Terenul acoperit cu zăpadă 
și gheață, temperatura scăzu
tă nu au constituit un obsta
col pentru cei 22 de jucători 
care s-au străduit să practice 
un fotbal de calitate, fapt ca
re a satisfăcut pe cei peste 
1500 de spectatori.

Echipa Minerul Lupeni, eu

In cadrul campionatului Be- 
publicA de șah pe echipe, 
faza pe raion, duminică s-a 
disputat cea de-a IV-a etapă. 
Sute de iubitori ai șahului din 
Valea Jiului au umplut pînă 
la refuz sălile cluburilor Lu
peni, Petrila și ParOșenl unde 
au avut loc întrecerile. La 
Lupeni s-au întîlnit Prepara
torul Lupeni si Parîngul Lo
nea. Mai bine pregătiți, pre
paratorii au cîștigat întîlnirea 
cu scorul de 4—2 Echipa lo- 
nenilor suferă astfel cea de-a 
3-a înfrîngere în acest cam
pionat. In schimb, cel de la 

■ Preparatorul în 4 etape au ob
ținut tot atîtea victorii. La Pe
trila s-au întîlnit echipele Mi
nerul din localitate și Con
structorul minier Petroșani. 
Echipa din Petroșani formată 
dip jucători consacrați cum 
sint Mitrică, Lazăr și Kirmaier 
a cîștigat cu 4—2. Energia 
Puașani^a >uferit o înfrîngere 
categorică din partea minerilor 
din Lupeni, scor 5—1. După 
4 etape, în clasament condu
ce echipa Preparatorul Lupeni, 
cu 17Ѵз puncte urmată de Con
structorul minier Petroșani cu 
13‘/2 puncte, dar cu 1 joc mai 
puțin. In urma contestației 
făcute de Minerul Lupeni care 
pierduse primul joc cu 6—0 
prin neprezentare, contestație 

I С E
revenit gazdelor rezultatul fi
nal 2003 la 1942 p.d.

A doua zi, s-a desfășurat 
întrecerea între echipele femi
nine. întîlnirea a revenit tot 
echipei gazdă la o diferență 
apreciabilă : 1904 la 1717 p.d.

S-au evidențiat A. Vlădi- 
ceanu cu 345 p. d., Moldovan 
Constanța cu 334 p.d. de la 
gazde și Arieșan Elena cu 308 
p. d. de la Cugir.

Victoria a revenit la mare 
luptă echipei lonene la o dife
rență de 37 popice doborîte. 
iată rezultatele înregistrate: 

Parîngul Lonea — Minerul 
Vulcan 4318—4281 p.d.; Visco
za Lupeni — Constructorul Lu
peni 4122—3870 p.d.; Stăruin
ța Petroșani — Constructorul 
minier 4510—4319 p.d.

S. BALOI

totuși petroșănenii au cîștigat 
pînă la urmă întîlnirea cu 
5—3. Iată și rezultatele celor
lalte partide : Truppel — Dor
nic 2—0; Pîs — Crișan 1—2; 
Lazăr—Dornic 2—1; Truppel— 
Stoienescu 2—0; Pîs — Dornic 
2—1; Truppel — Crișan 2—0.

In turneul individual, pe pri
mul loc s-a clasat tînărul 
Truppel din Petroșani. 

o pregătire superioară din toa
te punctele de vedere, a des
fășurat un joc dinamic, reu
șind să obțină victoria cu 
9—1 (4—1).

Antrenamentul în general a 
fost reușit și cei 2 antrenori 
au putut desprinde ceea ce 
mai au încă de făcut.

Gazdele au aliniat următoa
rea formație :

Mihalache (Kiss), Stanclu, 
Vaslu (Ooman), Dan П, Ml- 
hăilă, Szdke, Cucu, Comșa, 
Csergii (Olteanu), Mihaly, Că
rare.

admisă de comisia de șah se 
va juca meciul Minerul Lu- 
peni — Constructorul minier 
Petroșani. Duminică 4 februa
rie se va disputa ultima eta
pă hotărîtoare, care va desem
na campioana Văii Jiului și 
participanta Ia faza regiona
lă. Pînă în prezent, candidate 
Ia primul loc sînt Constructo
rul minier Petroșani și Prepa
ratorul Lupenl.

☆
In campionatul individual 

continuă să conducă tlnărul 
Kirmaier Francisc, cu 10 punc
te, urmat de Lazăr Iosif cu 9 
puncte.

Gata de start.

SCHIMB DE...
Toată noaptea vîntul mina

se adevărate turme de nori 
negri. In zori încerca parcă să 
le oprească de-asupra Parîn- 
gului. Din cabană se auzea 
un șuierat puternic. Pe feres
tre gerul brodase peste noapte 
flori de gheață. Cabanierul 
gătase treburile pe afară și 
a intrat zgribulit în cabană. 
Și-a scuturat bocancii de ză
padă apoi, suflînd în mîini, 
mi s-a adresat.

— Să nu plecați. Afară a 
început furtuna. Pe vremea 
asta nici eu nu m-aș încu
meta să plec la drum, deși îs 
din partea locului.

Mi-am dat seama că avea- 
dreptate, abia cînd am plecat 
de Ia cabană, zăpada ajungea 
pînă aproape de genunchi, iar 
vîntul sufla năpraznic. Prima 
căzătură. Vîntul m-a doborit. 
M-am ridicat și din nou am 
căzut. Am schimbat drumul 
coborînd sub culmea pe care 
rătăceam. Pe acolo zăpada 
era mai mică. La un moment 
dat în fața mea a apărut o 
prelungire de zăpadă. Abia 
m-am retras și masa imensă 
de omăt s-a rostogolit zgo
motos in hău. Mi-am dat sea
ma că mergînd pe sub culme 
mă abat de la direcția pe care 
trebuia s-o urmez. Am urcat 
pe culme și din nou am înce
put lupta cu vîntul, dar pen
tru puțină vreme, pentru că

CAMPIONII
Spre deosebire de cele ante

rioare, actualul campionat regional 
de fotbal a înmănunchiat într-o 
singură serie pe cele mai bune e- 
chipe din regiunea noastră. Prezentă 
la întreceri era Dinamo Barza, re
trogradată din categoria B, Mine
rul Deva, reprezentanta regiunii 
Hunedoara la meciurile de baraj 
pentru calificarea în B, tehnica 
echipă a metalurgiștilor din Cu- 
gir și multe altele de certă va
loare. Cu asemenea adversari, se 
părea că echipele din Valea Jiu 
lui nu prea au șanse de a se cla
sa pe locuri fruntașe. După con
sumarea celor 13 etape din tur, 
toate echipele din Valea Jiului s-au 
situat însă pe locuri ce le fac cin
ste. Acest lucru dovedește buna 
lor, pregătire fizică, fotbalul curat 
pe care-1 practică, orientarea tac
tică potrivită în funcție de jocul 
adversarilor.

Cinstea de a fi campioni de 
toamnă a revenit jucătorilor echi
pei Parîngul Lonea. Faptul nu es
te întîmplător. De-a lungul turu
lui, echipa minierilor din Lonea a 
dovedit maturitate și constanță. 
Din cele 13 jocuri, echipa a cîș- 
tigat 9, a făcut două egale, pier- 
zînd alte două. In jocurile dispu
tate în campionat, atacul și-a fă
cut pe deplin datoria, mareînd 28 
de goluri. Unul dintre goalgcterii 
echipei e centrul atacant Mîrmea 
Constantin. Jucători de bază în a’ 
tac sînt și interul dreapta Moldo
van Ion, interul stînga Sima loan, 
extremele Cristea și Petcu loan. 
Halfia e formată din inepuizabilii 
Puiu Roman și Chircu Florea pre- 
zenți mereu atît în atac cît și în 
apărare.

Linia de fund, formată din Fur- 
dui Ion, căpitanul echipei, Stoicoi 
Cornel și Kraibik Ernest s-a do-

am intrat într-o pădure de 
brad. Aici vizibilitatea era mal 
bună. Nu știu cît am mers prin 
pădure. Se zărea la 20—30 me
tri. Am ieșit din pădure bucu
ros că mă apropii de o caba
nă. O vedeam bine. Mă gln- 
deam Ia focul care ardea în 
sobă, la bucatele calde... Un 
bătrînel m-a întîmpinat prie
tenos. M-a invitat în „can
ton". Așa dar nu e cabană 
mi-am zis. L-am întrebat po 
unde pot să ajung la marcaj.

— E greu de nimerit. Mer
geți la vale șl spre dreapta.

Mi-am luat rămas bun și 
am plecat. Trebuia să ajung 
cu orice preț la Petroșani. 
Vizibilitatea se înrăutățea cu 
fiecare pas. Am mers cam 3-4 
km. de Ia canton și am ajuns 
la marginea unei văi cu un 
perete abrupt. M-am întors 
spre canton, fără să mă abat 
de la urmele pe care le lăsa
sem. Am schimbat apoi direc
ția. Coboram cu atenție o cul
me golașă de pe care vîntul mă
turase grijuliu zăpada. Alune
cam. Parcurgeam zeci de me
tri... patinînd. Din nou vizi
bilitatea Îmi îngăduia să ză
resc la 20—30 metri. Obosi
sem. La o căzătură am rămas 
culcat minute în șir. Am auzit 
strigăte. Ascultam și încercam 
să deslușesc direcția. Vocile 
se auzeau din vale. Am răs
puns. După o raflă de vînt.

DE TOAMNA
vedit promptă și sigură, iar porta
rul Dima a avut doar de 15 ori, 
în întregul tur, amărăciunea de a 
scoate mingea din plată.

Majoritatea jucătorilor sînt lo
calnici, fii de mineri, ei însăși lu" 
crind la mina Lonea. Moldovan 
Ioan lucrează la sectorul I al mi
nei și este secretarul organizației 
de bază U.T.M. de aici, Cristea 
loan e lăcătuș de mină, Petcu, su
dor la investiții. Excepție fac doar 
Puiu Roman care este elev la 
Școala de maiștri din Petroșani și 
Chircu Florea elev seralist. Toți 
însă luptă cu ardoare pentru culo
rile echipei din care fac parte, iar 
încununare a strădaniei colective e 
titlul de campioni de toamnă. La 
succesele dobîndite și-a adus din 
plin contribuția și experimentatul 
antrenor Lazăr Vasile care a im
primat echipei un joc simplu și 
eficace, s-a stăduit să ridice ni
velul tehnic al fiecărui jucător.

Returul campionatului bate la 
ușă. In scurta perioadă care a mai 
rămas pînă atunci, antrenorul pune 
în mod deosebit accentul pe lichi
darea unor lacune constatate în tur. 
Bineînțeles că aceasta se împle
tește în mod armonios cu antre
namente menite să ducă la îm
bunătățirea condiției fizice, îmbo
gățirea cunoștințelor tehnice și tac
tice. Preocupîndu-se și de aici 
înainte cu aceeași seriozitate de 
pregătirea lor multilaterală, jucă
torii echipei Parîngul Lonea vor 
obține noi succese și, cine știe, 
poate că, alături de minerii din 
Lonea, vor avea satisfacția de a 
fi și campioni de primăvară

й itfii 
a tlneretolai

In zilele de 27 și 28 ianua
rie asociația sportivă Beteza- 
tul Uricani a organizat, în ca
drul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, primul concurs de 
schi. La întrecerile ce 8-au 
desfășurat pe1 pirtiile de la 
Straja au participat un număr 
de 18 tineri.

☆

In sala de gimnastică din 
Lupeni, asociația sportivă Mi
nerul a organizat o întrecere 
de haltere. 20 de tineri fs-au 
întrecut cu dîrzenle în spor
tul celor puternici. Bezultatele 
multora dintre ei sînt promi
țătoare dar în special s-a re
marcat tînărul Vejdel.

URME
din nou am auzit vocile. Di
recția din care veneau fusese 
identificată. Am pornit în- 
tr-acolo, încercînd să las în 
puțina zăpadă care mai re
zistase vîntului, urme cît mai 
adinei. Curînd am întîlnit do! 
tineri. Am intrat în vorbă cu 
ei și am aflat că sînt studențl 
în anul I la Institutul de mine 
din Petroșani.

— Și încotro ? l-am întrebat.
— Spre cabana Parîngul. 

Este prima excursie pe care o 
facem. Pînă aici am venit du
pă semne. Cînd am ieșit din 
pădure le-am pierdut și ne-am 
rătăcit.

Prima excursie a lui Ion și 
a lui Victor. Ultimul, un fe
cior volnic, fusese miner. Azi 
e student. Ce drum minunat. 
Le-am spus să meargă pe ur
mele lăsate de mine. Duc pînă 
la cabană. Le-am urat drum 
bun și am pornit mai depar
te, pe urmele lăsate de ei.

Schimbul de... urme cu cel 
doi studenți m-a dus curînd 
pe drumul cel bun. Cînd am 
ajuns în Petroșani soarele 
zîmbea de la fereastra unui 
nor făcindu-mi parcă în ciudă. 
In oraș nici vorbă de furtună. 
Cu toată vitregia naturii, pri
ma excursie pe Parîngul S fost 
tare plăcută.

ШВСКА MONDKA
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Munca politică de masă in sprijinul 
îndeplinirii angajamentelor de întrecere

La baza succeselor: 
creșterea vitezei de avansare

Pentru anul 1962 colectivul 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri de la mina Vulcan și-a 
stabilit drept obiectiv in Între
cerea socialistă să extragă din 
adlncul minei 31.000 tone căr
bune peste plan, să realizeze 
o productivitate a muncii de 
cel puțin 1,150 tone cărbune 
pe post, să reducă cu 0,5 punc
te cenușa din cărbune șl să 
obțină 750.000 lei economii la 
prețul de cost. Mergînd pe li
nia transpunerii in viață a an
gajamentelor, comitetul de 
partid de la E. M. Vulcan a 
trecut la luarea unor măsuri 

. politico-organizatorice eficace. 
Intr-o ședință de lucru a co
mitetului de partid s-au ana
lizat o serie de aspecte legate 
de indeplinirea angajamente
lor de întrecere pe 1962, de 
modul In care membrii și can- 
didații de partid trebuie să 
contribuie la sporirea produc
ției de cărbune.

Plecind de la premisa că În
deplinirea angajamentelor de 
Întrecere este nemjilocit le
gată de îmbunătățirea orga
nizării producției, de asigu
rarea unei producții ritmice, 
comitetul de partid a reco
mandat conducerii adminis
trative, comitetului sindicatu
lui să treacă în primul rînd 
la omogenizarea brigăzilor de 
mineri, să ia măsuri de îmbu
nătățire a transportului sub
teran, să aprovizioneze sectoa
rele productive cu material 
lemnos, vagonete goale, să a- 
' sigure pușcarea la timp a 
fronturilor de lucru, să utili
zeze la întreaga lui capacitate 
utilajul modern introdus in a- 
batajele minei. La indicația co
mitetului de partid, biroul or
ganizației de bază din sectorul 
VI transport a convocat o a- 
dunare generală unde s-a a- 
nalizaț calitatea reparațiilor la 
locomotivele de mină, discipli
na In muncă. Problemele le- 

ș gate de bunul mers al pro
ducției au fost dezbătute și 

. în alte organizații de bază.
In adunarea generală a co
muniștilor din sectorul III, de 
exemplu, tovarășul Drob Ghe- 
orghe, secretarul organizației 
de partid, împreună cu bi
roul, a trecut la repartizarea 
de sarcini concrete membrilor 
și candidațHor de partid pri
vind procesul de producție.

Și in sectoarele I, П, IV, s-au 
binut adunări generale în ca- 
're birourile organizațiilor de

sș de la (uumlojahL 4
buni, asta nu-i
de loc o laudă, ci adevărul ade
vărat. De fapt rezultatele noas
tre cred că sînt cea mai grăitoa
re dovadă. Nu-i așa măi Mibai ? 
Dobromirescu Mibai, cel
bat, zîmbește, dă din cap și a- 
probă.

— Și dacă ați 
oamenii mei mai

între-

erauști cum
acum vreo 2— 

3 ani în urmă! Brigada noastră 
a fost formată pe atunci, așa cum 
spunem noi, din rezervele secto
rului. La început treaba n-a mers 
de loc ușor. Abatajul era nou, ca
lificarea băieților nu era mei ea 
la cine știe ce nivel, dar cu to
ții am avut același gînd, aceeași 
hotărîre : să învățăm bine mine
ritul, să facem ca brigada asta 
de „rezerviști" să fie in primele 
locuri ale întrecerii, să fie la ni
velul celor mai bune brigăzi. Cu 
ajutorul maiștrilor mineri, al con
ducerii, am reușit. De vreo doi 
ani, locul brigăzii noastre se a- 
flă printre primele pe sector. A' 
cum de exemplu, stntem în între
cere cu cei de la numărul 3, ai 
lui Poloboc. Cu ce ne întrecem ? 
In principal la randamente, ca 
așa ne-ат spus : dacă-s randa
mente bune, apoi atunci îi fi căr
bune mult, îi plată bună 1 Anul 
trecut am terminat cam la ega
litate cu Poloboc. Acum, după 
cum ne-a arătat tov. Resiga, nor- 
matortd ei sînt cu vreo 50 de ki-
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bază au repartizat membrilor 
de partid sarcini concrete.

Pe baza sarcinilor stabilite 
de comitetul de partid au 
fost lnstrulți 350 agitatori din 
totalul de 420 agitatori din 
sectoarele minei. Tovarășii 
Mănescu Svetozar, secretarul 
organizației de bază din sec
torul IV, Ursa loan, secreta
rul organizației de bază din 
sectorul II, Antal Ludovic, se
cretarul organizației de bază

Viafa de parfid
эоооооеооооооеоооооооеоооооооооооеоѳе 
din sectorul Vi și secretarii 
organizațiilor de bază din sec
toarele V, VIII, X au 
vorbit despre cele mai 
importante sarcini ce re
vin minerilor din Directivele 
C.C. al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale intre 
cerii socialiste pentru anul 
1962. La rindul lor agitatorii 
Surulescu loan, Bîldea Nicolae, 
Chetroiu Aurei, Bordea Ema- 
noil, Păcurar Traian din sec
torul III, Oostea Ioan, Hu- 
nyadi loan din sectorul IV, 
Tunsoiu Manea din sectorul 
V, Adam Petru, din sectorul 
VI și alții au organizat con
vorbiri cu muncitorii, le-au 
vorbit despre importanța de
pășirii angajamentului de în
trecere, creșterii vitezelor de 
avansare în abataje și la lu
crările de pregătiri, extinde
rea susținerii metalice cu bol- 
țari și prefabricate, ridicării 
calității cărbunelui prin redu
cerea conținutului de cenușă 
și îmbunătățirea granulației.

Au fost organizate 15 gru
puri de agitatori care au citit 
In colectiv Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socia
liste pe 1962. Comitetul de 
partid a luat măsuri ea ziarul 
„Scînteia“ în care au apărut 
Directivele și ziarul „Drumul 
socialismului' cu lucrările con
ferinței regionale de partid să 
fie afișate pe panouri în lo
curi vizibile pentru a fi citite 
de muncitori. Au mal fost Con
fecționate peste 30 lozinci șl 
panouri cu sarcinile șl anga
jamentele minerilor din Vul
can pe anul 1962, care au fost 
afișate în incinta exploatării. 
In fiecare sector productiv s-au 
confecționat grafice care o- 
glindesc realizările obținute de 
mineri în întrecerea socialis

sus ca noi, la randamente, că la 
tone i-am întrecut noi cu peste 
250 de tone. La noi hiba a fost 
in primele zile din lună cînd am 
avut ceva necazuri în abataj și 
am lucrat cu posturi mai multe 
că altfel... Da’mă luai cu vorba 
și-o fi timpul 

fătind un semn că~
suitor...

aceasta a avut loc 
zile jos în mină la

nou sus. I~a vezi măi Dane ti- 
țu-i ceasul ?

Dan Vasile, ajutor de miner, 
scoate din buzunar p batistă, îi 
desface nodul fi scoate de acolo 
un ceas nou nouț. II privește fi 
dă din cap
tre

...Discuția 
acum cîteva 
sectorul 11 Uricani pe galeria de 
bază ceva mai departe de sui-, 
torul care duce la abatajul nr. 4 
din blocul 2 unde muncește bri
gada lui Chiriac Constantin cel 
care, în pauza de după pușcare, 
ne-a expus toată situația brigăzii 
pe care o conduce aproape de 
'<• înființarea 

tă, s-au popularizat prin pa
nouri, la gazeta de perete, 
succesele și experiența brigă
zilor fruntașe conduse de tov. 
Drob Gheorghe, Domokoș An
drei, Tucaciuc Mihai, Muraru 
loan, Brinzău Aurel și alții 
care s-au angajat să-și depă
șească angajamentele de între
cere pe 1962.

Munca politică desfășurată 
de comitetul de partid, de or
ganizațiile de bază, de comu
niști, a avut o influență ho- 
tărîtoare în mobilizarea între
gului colectiv de muncă al ex
ploatării la îndeplinirea an
gajamentelor de întrecere pe 
luna ianuarie a. c. Pînă In ziua 
de 24 ianuarie, minerii din 
Vulcan au extras 1033 tone de 
cărbune peste plan. In a- 
ceastă perioadă cenușa In căr
bune a fost redusă cu 1,2 la 
sută față de norma admisă.

Muncind cu însuflețire pen
tru îndeplinirea angajamente
lor de întrecere, organizațiile! 
de bază, îndrumate cu com
petență de comitetul de partid 
manifestă In tot timpul o 
preocupare sporită pentru îm
bunătățirea indicilor tehnico- 
economici ai producției, pen
tru traducerea in viață a sar
cinilor ce revin minerilor din 
Directivele C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste.

------ ------- к. l

Z. ȘUȘTAC

Doroczi Gizela, deținătoarea titlului de cea mai bună sor- 
tăreasă la Viscoza Lupeni. Iat-o în timpul lucrului.

în orice moment

3 ne-a întîmpinat 
crațer fi de car-

Ortacii s-au dus unul cite u- 
nul în abataj. Ii chema cărbu
nele. Maistrul miner Murdare 
Eftimie, secretarul organizației de 
partid pe sector și, de ocazie, 
ghidul nostru prin labirintul sub
teran, vine cu o propunere:

— Știți ceva ? Chiriac ne-a 
spus turn stă în întrecere. Hat 
șă vedem ce spun și cei de la 
numărul 3 /

Drumul de la blocul 2 la 
blocul 4 nu-i deloc ușor și mei 
scurt. Pe galerii întîlnim în cale 
garnituri de pline, de goale, că
rucioare cu lemn și peste tot for
fota obișnuită 
în mină.

Abatajul nr. 
cu zgomot de 
bune rostogolit. Pe Poloboc Cos- 
tică, „rivalul" de întrecere al lui 
Chiriac, l-am întrerupt din mun
că tocmai dnd isprăvea cu un 
bloc de cărbune din ort care 
nici decum n-a vrut să cedeze. 
Ascuțișul picului și dîrzenia ce
lui ce~l mînuia i-au venit de bac.

— Bine că ați venit. Tocmai 
ne gîndeam ce să facem cu ortul 
ăsta !

Maistrul și brigadierul contro
lează locul de muncă. Intr-ade
văr, într-una din aripi, în par
tea dreaptă sterilul a apărut la 
coperiș și parcă ar vrea să 
înainteze, lăsînd tot mai puțin 
loc liber cărbunelui.

(Urmare din pag. l-a) 
muncă folosite la abatajul 
607 au prins rădăcini, stator- 
nicindu-se și la locul de mun
că al brigăzii lui Frumosu Eu
gen. Forțele de muncă sînt 
mal judicios repartizate în a- 
bataj, pe operații de lucru, 
timpii morți au fost reduși la 
minimum, găurile de pușcare 
sint mai rațional plasate în 
frontul de lucru, utilajele sînt 
folosite la capacitatea lor. 
Toate acestea au făcut ca în 
20 de zile din luna ianuarie 
minerul Frumosu Eugen, cu 
ortacii săi, să scoată zilnic 
cite două timpuri de cărbune 
pe fiecare schimb din aripa 
abatajului. Creșterea vitezei 
de avansare a determinat spo
rirea randamentului cu 1,59 
tone pe post față de cel pla 
nificat și depășirea planului 
de producție cu peste 300 to
ne de cărbune. Asemenea re
zultate au obținut luna aceas
ta și minerii brigăzii condu - 
se de tov. solovan loan. Șl 
Sălci baza materială a succese
lor o constituie creșterea vi
tezei de avansare.

Obiectivul stabilit de Confe
rințele regională și orășeneas
că de partid de a se realiza 
In abatajele cameră o avan
sare de două timpuri pe 
schimb și aripă de abataj stă 
In centrul preocupării condu

— Mergeți încă un timp așa 
înainte și-om vedea atunci mai 
bine. Către șut vin din nou. 
Pînă atunci timpul să fie scos! 
Ața i-a sfătuit maistrul.

— Dar cu întrecerea cum stai 
Costică. Uite Chiriac spune că 
vor să v-o ia înainte.

Brigadierul se gîndește puțin, 
semn că vorbele noastre îl preo
cupă, apoi zice:

— Cum să stăm ? Bine. Adică; 
pe locul de frunte! dacă ai 
lui Chiriac vor să ne depășească, 
să vedem de vor putea face așa 
ceva 1 Deocamdată balanța îi de 
partea noastră. La decadă am 
avut 7,07 tone pe post I La to
naj ne-au întrecut, ce-i drept. 
Dar noi considerăm că putem 
da (și vom da!) cărbune tot 
mai mult l

...La mina Uricarr. întrecerea 
socialistă între brigăzile de mineri 
este în toi. Din această rivali
tate pașnică s-au născut pînă a- 
cum peste 1400 tpne de cărbune 
trimise la ziua in afara sarcini
lor de plan. Din aceasta s-au 
creat marile randamente cu care 
muncesc cei de aici. Și toată a" 
ceastă întrecere dtrză are la baza 
o caracteristici unică : este du
să mereu înainte de cei mai bun, 
mineri, dg comuniști aidoma lu> 
Chiriac, lui Poloboc, lui Nici-.- 
lae ion, Bria Ion, Teodorescu 
Stancu, Cîrciumaru Victor și mul
ti alții.

GM. DUM1TRFSCI
«

*
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cerii tehnice și polițice a sec
torului III. Sub îndrumarea 
organizației de bază, conduce
rea sectorului a luat o seamă 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice în scopul îmbunătățirii 
aprovizionării brigăzilor minie
re cu vagonete goale și mate
riale pentru susținere. Astfel, 
pe flecare schimb, maiștri mb 
neri ca Vasiu Aron și Goncla 
Ion sau artificieri ca Negru 
Ion se îngrijesc ca primele 
garnituri de goale ajunse la 
puțul centru la Începutul 
schimbului să fie dirijate la 
abatajele 600 și 601, la care 
exploatarea cărbunelui a ajuns 
la felia ultimă și penultimă de 
la vatră. La abatajul earner*  
600 cărbunele se încarcă dtn 
abataj direct In vagonete, iar 
la abatajul 601 rolul are a- 
cum doar 4 metri. O între
rupere cit de mică în aprovi
zionarea cu goale ar opri În
treaga desfășurare a procesu
lui de producție în cele două 
abataje. De aceea transportul 
la orizontul 590, prin care se 
aprovizionează cele două aba
taje, este asigurat de 2 loco
motive electrice.

Și cu material lemnos pen
tru armare brigăzile sectoru
lui III sînt aprovizionate rit
mic și în cantități cerute de 
situația locului de muncă. 
Pentru reducerea consumului 
de lemn, paralel cu creșterea 
vitezei de avansare, se acțio
nează și prin introducerea sus
ținerii combinate în abatajele 
cameră. In acest scop au fost 
comandați la U.R.U.M.P. șf 
’’or fi primiți în curînd stîlpl 
metalici tubulari. Tehnica nouă 
va pătrunde in abatajele d© 
la Valea Arsului prin tot mai 
mulți reprezentanți al săi fă- 
cînd munca minerilor mai u-» 
șoară, mai spornică. Așa de 
exemplu, vor fi Introduse îs 
toate abatajele sectorului per
foratoare pneumatice rotative 
șl alte mecanisme. Și, firește, 
o dată cu îmbunătățirile teh- 
nlco-organlzatorice în abata*  
jele de la Valea Arsului mine
rii vor încrusta noi victorii pe 
răbojul luptei cu zăcămîntul 
capricios, pentru creșterea can
titativă și calitativă ă produc*  
țiel de cărbune.

» 
=«©=-

In voia soarfei
Gazeta postuiui U.T.M. de 

control de la preparația Lu
peni este așezată la intrarea 
în preparație. Are forma unei 
cutii închise, deasupra căreia 
s-au depozitat cîteva straturi 
de praf. In interior, pe două 
coaie îngălbenite de timpul 
care s-a scurs, sînt două ca
ricaturi.

In urma unei minuțioase cer
cetări, în care ar fi fost ne
voie de o lupă, s-au descoperit 
date care atestă că cea mai 
proaspătă caricatură are o 
vechime de mai bine de 3 luni. 
Sînt caricaturizați doi tineri 
care în anul 1961 au dormit 
în timpul serviciului. Dar a- 
ceasta a fost în 1961. De atunci 
Cite nu s-au petrecut în acti
vitatea tinerilor de la prepa
rația din Lupeni I in acest an, 
de pildă, brigăzile de munca 
patriotică au o slabă activita
te în ce privește strîngerea 
fierului vechi. Se pot popu
lariza mecanicii de locomoti
vă Berdaly Vasile și Păcurar 
Ion care au redus timpul de 
manevrare a garniturilor de 
vagoane.

Ce părere are colectivul pos
tului U.T.M. de control despre 
felul cum muncește ? In locul 
caricaturilor pare nu mai pre
zintă nici un interes, din cau
ză că sint atît de vechi, se 
pot scrie articole care să re*  
fieete activitatea de zi cu zi 
a tinerilor de la preparațiă 
Lupeni.

LAZAR DEMgTEB



ta 5 narile, plcaara C.C. al P.C.II.S.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite :
C.C. al P.C.U.S. a adoptat hotărirea de a convoca urmă

toarea plenară a Comitetului Central al P.C.U.S. la 5 martie 
1962.

Plenara va discuta problema „Sarcinile partidului pentru 
îmbunătățirea conducerii agriculturii", raportor N. S. Hrușciov.

Planul sfeptenal al U.R.S.S. 
se îndeplinește cu succes

-

Iuri Gagarin a plecat 
spre R.A.U.

MOSCOVA 29 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Primul aviator-cosmonaut din 
lume, Iuri Gagarin, a plecat la 
29 ianuarie pe calea aerului , în 
Republica Arabă Unită, la invita
ția vicepreședintelui și comandan
tului suprem al forțelor armate 
ale R.A.U., mareșalul Abdel Ha- 
kim Amer.

_=©=_

Răspunsurile date de Fidel Castra 
la întrebările redactorilor șefi ai ziarelor 

„Pravda" și „Izvestia"

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Planul septenal — parte in
tegrantă a grandiosului Pro - 
gram de creare a bazei teh- 
nico-materiale a societății co
muniste în U.R.S.S. se îndepli
nește cu mult succes, scrie 
„Ekonomiceskaia Gazeta", în- 
tr-un comentariu la rezulta
tele recente publicate ale în
deplinirii planului de stat de 
dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S pe anul 1961.

In țările capitaliste, scrie 
ziarui,*s-au  găsit astfel de re
prezentanți ai burgheziei care 
în legătură cu planul septe
nal al U.R.S.S. pe anii 1959— 
1965, au început să repete 
născocirile răsuflate din peri
oada primelor cincinale. Ei au 
declarat dinainte că aceasta 
este o propagandă obișnuită, 
că comuniștii și-ar întocmi 
planurile economice neținînd 
seama de posibilitățile lor. 
Astăzi răsună în lumea întrea
gă cifrele victorioase : produc
ția industrială globală a Uniu
nii Sovietice a crescut în trei 
ani cu 33 la sută în loc de 27 
la sută, cit era prevăzut de 
cifrele de control ale septena- 
lului pentru această perioadă.

Din noile cifre și date cu
prinse în comunicatul Direc
ției Centrale de Statistică, 
„Ekonomiceskaia Gazeta" tra

ge concluzia :1 Uniunea Sovie
tică a realizat noi succese în 
întrecerea economică pașnics^ 
cu cel mai dezvoltat „șt t ca
pitalist — Statele Unite ale 
Americii.

Decalajul, în nivelul de pro
ducție al U.R.S.S. și S.U.A., se 
reduce rapid. In timp ce în 
U.R.S.S. creșterea producției 
industriale era de 9,2 la sută, 
în S.U.A. această creștere era 
de numai 1 la sută. Ziarul a- 
mintește că în urmă cu 10-11 
ani, Uniunea Sovietică produ
cea mai puțin de 30 la sută 
din producția industrială a 
S.U.A. Anul trecut producția 
industrială a U.R.S.S. repre
zenta peste 60 la sută din pro
ducția americană.-

v, ---.a

Comunicatul oficial 
cu privire Ia amînarea 
zborului navei cosmice 

americane cu un om 
la bord

NEW YORK 29 (Agerpres).
Agenția U.P.I. a transmis 

comunicatul oficial cu privire 
la amînarea zborului navei 
cosmice americane cu un om 
la bord.

„încercarea de a lansa un 
om în Cosmos a fost amînată, 
se spune în comunicat, și nu 
va avea loc înainte de 2 fe
bruarie 1962, în funcție de ve
rificarea tehnică a condițiilor 
necesare lansării unei nave 
'fcosmice".

4 să lie

29 (Agerpres) 
publică din țările 

și din

Au murit pentru că au consumat 
făină importată din S.U.A.
GEORGETOWN 29 (Ager

pres).
După cum anunță agenția 

france Presse, guvernul Guya- 
nei Britanice a ordonat înce
perea unei anchete ca urma
re a morții, în condiții miste
rioase, a nouă persoane, în re
giunea Essequibo, la aproxi
mativ 100 kilometri de Geor
getown. Majoritatea acestora 
erau copii, care au încetat din 
viață la două ore după ce s-au 
plîns de dureri abdomenale.

Potrivit agenției, în Guyana 
Britanică se consideră că de- 
cesurile se dătoresc „otrăvirii 
provocate de făina importată 
din S.U.A.".

CAIRO
Opinia 

afro-asiatice, precum 
alte țări ale lumii, au pornit 
o largă campanie de protest 
împotriva arestării lui Antoine 
Gizenga, împotriva amestecu
lui imperialist în Congo, pre
cum și împotriva piedicilor 
puse de către forțele colonia
liste în calea îndeplinirii re
zoluției O.N.U., cu privire la 
alungarea mercenarilor străini 
din Katanga și restabilirea 
nității Congoului.

Secretariatul permanent 
Consiliului de solidaritate 
țărilor Asiei și Africii a adre
sat secretarului general al 
O.N.U. o telegramă în care 
protestează împotriva mane
vrelor Statelor Unite în Con
go și arată că principala răs
pundere pentru arestarea Iui 
Gizenga o poartă forțele O.N.U. 
în Congo.

Secretariatul a adresat, de 
asemenea, o telegramă de pro
test lui Adoula, șeful guver
nului de la Leopoldville, în 
care se cere apărarea vieții lui 
A. Gizenga. Intr-un mesaj a- 
dresat lui Gizenga, Secretaria
tul permanent al Consiliului 
de solidaritate al țărilor Asiei 
și Africii îl asigură de sprijin

u-

al 
al

Interviul acordat de 
unui corespondent al 
ALGER 29 (Agerpres). 
Agenția France Presse rela

tează că la 26 ianuarie minis
trul Informațiilor din Guver
nul Provizoriu al Republicii 
Algeria, Mohammed Yazid, a 
acordat unui corespondent spe
cial al televiziunii belgiene un 
interviu în legătură cu evolu
ția problemei algeriene și po
sibilitățile ei de rezolvare pe 
cale pașnică.

Referlndu-se la aceste mo
dalități, Mohammed Yazid a 
declarat că problema algeria
nă nu va putea fi rezolvată 
decît în momentul cînd „cele 
două părți vor fi unanime în a 
recunoaște dreptul poporului 
algerian la autodeterminare și 
independență".

Vorbind despre cauzele care 
împiedică începerea imediată 
de tratative între cele două 
guverne, Mohammed Yazid, a 
remarcat că a devenit un fapt 
cunoscut că cei ce se opun re
zolvării pașnice a problemei

—===---==^=------- ---------

Mohammed Yazid 
televiziunii belgiene 
algeriene sînt elementele ul- 
tracolonialiste care nu se pot 
Împăca cu gîndul că pămîntul 
Algeriei aparține algerienilor și 
că algerienii sînt singurii în 
drept să hotărască asupra 
destinelor lor. Sîntem siguri, a 
declarat Yazid, că in ziua 
cînd va fi recunoscută inde
pendența Algeriei vor exista 
destule forțe capabile să-i 
pună la punct pe cei care se 
împotrivesc rezolvării pe cale 
pașnică a situației din Alge
ria".

in ce privește viitorul popu
lației europene din Algeria, 
Mohammed Yazid a relevat că 
acesta depinde de felul cum 
va reacționa această minori
tate. Celor ce vor dori să-și 
aleagă cetățenia algeriană noi 
le vom înlesni aceasta. In ce-1 
privește pe ceilalți care vor 
opta pe mai departe pentru 
cetățenia franceză, noi le vom 
recunoaște acest drept prin 
tratative directe".

înțlupta sa dreaptă pentru 
unitatea și independența Con- 
go-ului.

Consiliul păcii pe întreaga 
indie a publicat la 28 ianua
rie o declarație in care pro
testează cu vehemență împo
triva arestării celui mai Cre
dincios colaborator al lui Lu
mumba, Antoine Gizenga. „Toți 
indienii care doresc pacea și 
libertatea, se spune în decla
rație, urmăresc cu îngrijorare 
evenimentele din Congo care 
au atins un punct culminant 
după arestarea lui Antoine 
Gizenga". „Rolul pe care l-a 
jucat comandamentul O.N.U. 
în Congo, se spune în conti
nuare, a fost mai de grabă 
acela de a proteja acțiunile 
forțelor imperialiste împotriva 
Independenței acestei țări". 
Consiliul păcii pe întreaga In
die cheamă popoarele la o ac
țiune largă și hotărîtă în spri
jinul unității și independenței 
Congo-ului, pentru izgonirea 
tuturor agenților imperialismu
lui din această țară și pentru 
eliberarea imediată a lui An
toine Gizenga.

La 28 ianuarie ă avut loc la 
Londra o conferință a orga
nizației „Mișcarea pentru eli
berarea coloniilor", la care iau 
luat parte 200 de delegați, re
prezentând cele cîteva mii de 
membri ai acestei organizații. 
In rezoluția, adoptată în una
nimitate, participanții la a- 
ceastă conferință au cerut eli
berarea imediată a lui Antoine 
Gizenga și restabilirea lui în 
drepturi politice.

MOSCOVA 29 (Agerpres) — 
TASS transmite;

Fidel Castro, primul ministru al 
guvernului revoluționar al Cubei, 
a prftnit la Havana pe РаѵеГ Sa- 
tiukov, redactor șef al ziarului 
;,Pravda,4s și Al.exei Adjubei, re
dactor șef al ziarului „Izvestia", 
și a răspuns la întrebările puse 

"de ei.
Lucrul principal, lucrul cel mai 

important pe care l-am obținut 
în urma victoriei revoluției, a de
clarat > Fii 1 Castro, îl constituie 
elibera ală, deplina suve
ranitate națională. Cuba s-a eli
berat de sub'tutela imperialismu
lui american.

Revoluția cubană, a spus Fidel 
Castro nu a fost niciodată o re
voluție a burgheziei, așa cum a 
căutat să o înfățișeze propaganda 
imperialistă, nu a fost niciodată 
o revoluție ’a claselor dominante

Revoluția cubană, a spus primul 
ministru în continuare, este o re
voluție înfăptuită de muncitori și 
țărani pentru muncitori și țărani. 
Astfel s-a prezentat revoluția noas
tră cubană de la apariția ei. Ast
fel s-a dezvoltat ea și se va dez
volta pe viitor.

Revoluția a 
de foamete și 
de țărănimea 
de așa natură 
pentru o alianță trainică a țără
nimii cu clasa muncitoare. Marile 
gospodării au devenit de 
dată parte integrantă a 
torului socialist al economiei 
ționale a republicii. Noi nu 
zorit pe micii proprietari de 
mint să intre în cooperative, să-și 
socializeze pămînturile, a spus 
Castro. Nu silim pe nimeni să in
tre în cooperative. Lăsăm pe fie
care să aleagă de bună voie. A 
fost o Vreme cînd țăranii șovăiau, 
dar astăzi șînt mulțumiți. Țăranii 
spun că revoluția este revoluția 
lor.

Fidel Castro a anunțat că revo
luția a naționalizat toate societă
țile naționale și întreaga mare in
dustrie. In felul acesta s-a socia
lizat 90 la sută din industrie. 
S-au creat premisele pentru dez
voltarea țării pe bază de plan.

Revoluția cubană a înfăptuit o 
revoluție culturală extrem de pro
fundă. Noi am acordat întregii 
populații posibilitatea de a învăța, 
fiecare om tînăr poate face astăzi 
studii superioare. Revoluția a 
tărit ca numai într-un singur 
să lichideze analfabetismul, 
prezent numărul analfabeților 
redus în țară la 3,9 la sută 
întreaga populație.

In cei trei ani care au trecut 
de la victoria revoluției. Cuba și-a 
întărit apărarea, și-a consolidat 
forțele armate care stau de strajă 
cuceririlor poporului.

Forțele noastre armate devin pe 
zi ce trece tot mai experimentate, 
disciplinate, se perfecționează ar
mamentul lor, pe zi ce trece creș
te spiritul lor de luptă. De aceea 
poporul se simte sigur de succesul 
măreței cauze a revoluției. Aceas-

eliberat țărănimea 
șomaj. Politica față 
muncitoare a fost 
incit a creat baza

în- 
sec- 
na- 
am 
pă-

ho- 
an 
In 

s-a 
din
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Conferința de presă organizată 
de Federația studenților iranieni din Europa

LONDRA 29 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Confederația studenților iranieni 
din Europa a organizat o confe
rință de presă consacrată ultime
lor evenimente din Iran. Secreta
rul confederației, M. Sabetian, a 
vorbit despre cauzele care au pro
vocat 'recentele manifestații ale 
studenților, ale reprezentanților in
telectualității și ale tuturor forțe
lor democratice din țară.

M. Sabetian a ironizat știrile 
apărute în unele ziare burgheze 
din Anglia în legătură cu pretinsa 
intervenție a faimoasei „mîini a 
Moscovei" în evenimentele din 
Iran: Caracterîzînd aceste știri ca

esența re-
democra-

că eveni-

fiind „lipsite de orice temei", Sa
betian a subliniat că ele sînt vădit 
inspirate de guvernul iranian care 
încearcă să denatureze 
centelor manifestări ale 
ților din Iran.

Sabetian a subliniat
mentele din Iran reprezintă urma
rea directă a politicii reacționare 
și antidemocratice a 
Din cauza acestei 
mentul de față în Iran 80 la sută 
din populație este analfabetă. Țe
lul pe care ni-1 propunem în lupta 
noastră, a declarat el în continua
re, este de a obține organizarea 
unor alegeri parlamentare și crea
rea unui guvern ales de popor.

guvernului, 
politici, in mo
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ță convingere s-a întărit și mai 
mult după zdrobirea atacului inter- 
venționiștilor din aprilie anul tre
cut.

Revoluția cubană, a spus Fidel 
Castro în continuare, a putut ob
ține stabilirea relațiilor de priete- 

: economice cu 
lumii. Acordăm o 
a spus el, relațiilor 
țările lagărului so-

nie. a legăturilor 
multe țări ale 
înaltă prețuire, 
de prietenie cu 
cialist.

Republica a 
prestigiu pe întregul continent și 
în întreaga lume. Exemplul Cubei 
însuflețește celelalte popoare ale 
Americii Latine și ale lumii ex
ploatate de imperialism. Cuba a 
demonstrat că în condițiile actua
lului ■'rapoitt de forțe în lume orice 
popor, oricât de mic ar fi, se poa
te elibera de sub jugul imperialis
mului.

Referindu-se la politica externă 
a Cubei, Fidel 
că Cuba sprijină 
berare a tuturor 
și țărilor supuse 
rialiste. Cuba sprijină lupta pentru 
pace, care corespunde intereselor 
întregii omeniri.

Cuba sprijină lupta pentru coe
xistența pașnică, pentru dezarmare, 

întărirea legăturilor de prietenie 
ale Cubei cu toate țările socialiste 
și cu toate țările care se pronunță 
pentru apărarea păcii — acepsta 
este baza politicii externe a Cubei.

Răspunderea pentru relațiile 
proaste dintre Cuba și S.U.A. re
vine guvernului Statelor Unite.

La conferința miniștrilor Afa
cerilor Externe ai țărilor membre 
ale Organizației Statelor Ameri
cane se dă o mare luptă ideolo
gică între dreptul popoarelor la 
autodeterminare, . la . suveranitate 
și la alegerea sistemului pe care 
poporul îl consideră necesar, și 
pretențiile imperialismului care ce
re să i se acorde dreptul la imix
tiune în treburile interne ale Ame
ricii Latine. Toți știu că Cuba 
luptă pentru dreptul popoarelor 
la autodeterminare, din care cauză 
poziția Cubei se bucură 
jinul popoarelor întregii 
Latine.

In politica sa externă, 
ca punct de plecare 
coexistenței pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite.

Analizând sarcinile puse în fața 
organizațiilor revoluționare inte
grate, Fidel Castro a spus că sar
cina cea mai importantă constă în 
formarea cadrelor revoluționare. 
Astăzi în Cuba mii de tineri mun
citori, țărani și intelectuali stu
diază în școlile de pregătire revo
luționară marxism-leninismul, eco
nomia, istoria, problemele interne 
și internaționale.

Astăzi revoluția cubană este 
mai puternică și unită decît ori- 
cînd, ea s-a cristalizat sub raport 
ideologic. Lucrul principal este 
existența unei unități de monolit, 
bazată pe marxism-leninism și pe 

' experiența întregii mișcări revolu
ționare internaționale.

Sîntem deosebit de recunoscă
tori, â spus el, pentru ajutorul ex
cepțional pe pare l-am primit și 
continuăm să-1 primim din par
tea poporului sovietic. Aceasta ne 
ajută să ținem piept în lupta îm
potriva agresiunii economice și îm
potriva agresiunii militare fățișe a 
imperialismului american. Știm că 
fără Uniunea Sovietică, fără lagă
rul socialist, fără ajutorul lor Vic
toria revoluției într-o țară mică ca 
Cuba ar fi fost cu neputință, avîn- 
du-se în vedere agresiunea impe
rialistă.

cucerit un mare

Castro a arătat 
mișcarea de eli- 
țărilor coloniale 

exploatării impe-

de spri- 
Americi

• 
Cuba ia 

principiul
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Vîntul s-a oprit în zori; ІЮ- 
NEA : Fii atentă bunicuțe; A- 
NINOASA : Flăcări la graniță: 
VULCAN : Confidentul doam
nelor; URIC ANI: Confidentul 
doamnelor.
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