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ț La odihnă 
\ și tratament
* Pentru întărirea și reface- 
? rea sănătății oamenilor inun-
* cii. sindicatele trimit în fie- 
j care an Ia case de odihnă și 
i sanatorii balneare sute de
* mii de oameni ai muncii. 
» Numai în anul trecut au fost
* trimiși de către sindicatele 
! din Valea Jiului, la odihnă
* și tratament, 4567 muncitori 
, și funcționari.
ț In anul 1962 vor fi trimiși 
j Ia odihnă și tratament un 
i număr sporit de oameni ai
* muncii. Fondurile folosite de i 
? eătre sindicate pentru tri-
ț miterea la odihnă și trata- 
i ment balnear au însumat, în 
» primul trimestru al acestui 
’ an, suma de 253.500 lei. A-
* ceasta sumă reprezintă va-
* loarea a 419 bilete pentru o-
* dihnă și tratament pe care
* Consiliul Local al Sindicate- 
î lor din Petroșani le-a repar 
j tizat exploatărilor miniere,
* diferitelor comitete ale sin-
* dicatelor din întreprinderile
* și instituțiile din localitățile 

Făli Jiului. La comitetele sin- 
dicatelor de la mina Lupeni, 
Petrila, Aninoasa, Vulcan și 
altele sosesc zilnic vederi tri
mise de muncitorii care își 
fac coneediul în stațiunilc 
de odihnă de la Sinaia, Pre-
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Bwfaaria sarcinilor de producție — 
criteriu principal de apreciere a muncii 

sindicatului
Conferința sindicatului de pe

I ț-sant ierul 6 construcții din Pe- 
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11 Tîmplarîi Na- 
j riță Ilie și Bu- 
i. rin Dumitru de 
]! la atelierul de 
i| zonă C. F.
Petroșani 
fiecare lună își 
depășese sar
cinile de plan 
în medie cu 20 
la sută.

IN CLIȘEU : 
Cei doi tîm- 
plari executind' 
tăierea podele
lor în vederea' 
montării lor îaf 
vagonul 
4.444.655.
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Pentru mineri utilaje peste plan 
și de bună calitate
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T dea], Tușnad, Bersec„ sap de *
* la cei care își refac săpata- j

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de Ia U.R.U.M.P. muncesc 
cu însuflețire pentru îndeplinirea 
cu succes a indicilor de plan și 
a obiectivelor prevăzute în între
cerea socialistă. In luna februarie 
colectivul de aici a obținut impor
tante succese. Planul producției 
globale a fost îndeplinit în pro
porție de 109,10 la sută, iar cel 
al producției marfă a fost depă
șit cu peste 5 la sută. In 
timp productivitatea muncii 
rit față de cea planificată 
'a sută.

același 
a spo- 
cu 4,8

©

ț

la cei care își refac sănăta
tea în sanatoriile balneare 
de la Băile Herculane, Go
vora, Călimănești etc.
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Un pic de odihnă, după să-

ntuș nu strică. Apoi din nou 
, la joacă.la joacă.
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In perioada respectivă muncito
rii de aici au livrat exploatărilor 
miniere din Valea Jiului în plus 
de plan 40 tone de armături de 
galerie, 60 tone piese de schimb 
necesare utilajelor miniere, etc.

Calității i s-a acordat mare a- 
tenție. In luna februarie toate pro
dusele au fost de bună calitate. 
Procentul realizat de rebut, în 
die pe fiecare sortiment, este 
mic cu 25 Ia sută decît cel 
văzut.

me- 
mai 
pre-

Cypsupi de pidicape a calificapii
Ridicarea calificării profesionale- 

a muncitorilor din sectoarele mi
nei Petrila este una din preocu
pările principale care stau în fața 
comitetului sindicatului și organi
zației de tineret de la mina Pe
trila. Comitetul sindicatului fi 
comitetul U.T.M. sprijină efectiv 
conducerea exploatării în organi
zarea și funcționarea cursurilor de

calificare și de ridicare a califi
cării profesionale. In anul trecut, 
de exemplu, 10 de tineri au ur
mat cursurile de ridicare a cali
ficării profesionale, iar- alți 67 de 
muncitori s-au calificat ca mineri 
și ajutori de mineri. In prezent 
cursurile de ridicare a calificării 
profesionale sîrtt frecventate de 
peste 100 de mineri din sectoarele 
minei Petrila.

©

Conferință pentru părinți
Zilele trecute, la clubul centrai 

al sindicatelor din Petroșani a a- 
vut loc o conferință pentru părin
ții elevilor de la Școala de 7 
nr. 2 din Petroșani 
direcțiunea școlii și comitetul 
părinți.

După deschiderea 
către tov. Bende Ștefan, directorul 
școlii, profesoara Gordin Eugenia 
a expus conferința „Copiii vor să 
cunoască lumea — să-i ajutăm", 
în care s-au dat indicații prețioa
se părinților privind educarea 
științifică a copiilor în familie.

organizată

adunării

a fost ascultată cu viu 
cei peste 200 de părinți

atii 
de 
de

de

Conferința 
interes de 
care au luat parte la adunare.
După confe

rință, părinților 
li s-a făcut o 
frumoasă supti- 
ză. Elevii din 
clasa a VI-а A 
a școlii au pre
zentat în fața 
părinților un fru
mos program ar
tistic.
fi. LEONARDO
- corespondentă

itroșani, ale cărei lucrări s-au 
^desfășurat zilele trecute, & 
dezbătut activitatea comitetu
lui sindicatului, a grupelor sin
dicale, a întregului colectiv de 
constructori pentru înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid în 
fața muncitorilor de pe șan
tiere.

In perioada ; 
darea de seamă, 
în fața colecti - 
vului acestui 
șantier au stat 
sarcini însem
nate. Construc
torii de pe șan
tier . au predat 
în Ultimii doi ani 
tamente, două școli cu 16 săli 
de clasă, căminul studențesc 
cu 300 de locuri, au asfalta4 
drumul Petrila-Lonea, au con
struit alte obiective social-cul- 
turale. Din rîndurile construc
torilor s-au ridicat numeroase 
brigăzi de frunte — colective 
de muncitori harnici, entu
ziaști, așa cum sînt brigăzile 
de zidari conduse de Moga 
loan, Budică Gheorghe, Froșt 
Ștefan, brigăzile de instalatori 
conduse de Andraș Ștefan, 
Vașiu Dumitru, Sachelarie 
loan, precum și alte brigăzi 
de mozaicari, dulgheri, care au 
devenit exemple însuflețitoare 
în muncă pentru întregul șan
tier.

In munca constructorilor 
mai dăinuie însă multe nea
junsuri care umbresc în mare 
măsură realizările obținute.

Criteriul principal după ca
re se apreciază meritele unui 
colectiv este felul cum se a- 
chită de obligațiile ce-i revin 
prin planul de producție. In 
această privință activitatea 
constructorilor de pe șantierul 
6 construcții lasă încă mult de 
dorit. Astfel, în cursul anului 
1961, șantierul și-a îndeplinit 
planul de producție doar în 
proporție de 80,56 la sută, pro
ductivitatea planificată s-a 
realizat doar într-o proporție 
de 85,09 la sută. In privința 
sarcinilor de reducere a pre
țului de cost și îmbunătățire 
a calității producției există, de 
asemenea, rămîneri în urmă. 
Șantierul nu a realizat la nici 
un indice planul de producție 
pe anul 1961. In explicarea a- 
cestei situații, darea de seamă a 
comitetului sindicatului a recurs 
la numeroase motivări, la In- 
șirarea unor greutăți cum ar 
fi întirzierea documentațiilor, 
neasigurarea la timp a am
plasamentelor necesare înce
perii unor lucrări, neajunsuri

analizată de

Conferința sindicatului 
de pe șantierul 

6 construcții Petroșani

737 de apar-

în aprovizionarea șantierului 
și altele.

S-au făcut unele încercări 
și în ceea ce privește analiza
rea lipsurilor pe care le-a a- 
vut conducerea șantierului in 
realizarea sarcinilor, de plan. 
Conducerea șantierului a fost 
criticată pentru că nu a asi
gurat în suficientă măsură 
fronturi de lucru și toate con
dițiile necesare brigăzilor 

constructori, 
a luat 
pentru 
a două 
buri de 
pentru 

zarea
a muncii 
echipă de

de 
nu 

măsuri 
crearea 
schlm- 
lucru, 

organî- 
temeinică 

fie-
рѳcărui lot sau 

șantier în vederea terminării 
la timp a obiectivelor. Acesta 
lipsuri, precum șl altele, au e- 
xistat. Dar în ce a constat 
preocuparea comitetului sindi
catului pentru remedierea a- 
cestora, în ce a constat acti
vitatea sindicatului în direc
ția învingerii greutăților, lichi-’ 
dării neajunsurilor ? Cum și-a 
îndeplinit sindicatul rolul în 
ceea ce privește educarea 
muncitorilor constructori în
spiritul răspunderii față de
realizarea sarcinilor de plan, 
cum a mobilizat sindicatul 
muncitorii la depășirea ritmi
că a planului, la economisirea 
de materiale și îmbunătățirea1 
calității producției ?

In această privință, adică în 
privința neajunsurilor existen
te în munca . sindicală, comi
tetul sindicatului și-a făcut 
autocritica într-un fel ciudat: 
criticînd conducerea șantieru - 
lui pentru că nu s-a ocupat 
suficient de întrecerea socia
listă, că nu a luat măsuri pen- 
tru a pune în dezbaterea con
sfătuirilor ide producție, pro
bleme cheie' ale procesului de 
producție. Dar oare aceste tre
buri nu cad direct în compe
tența sindicatului ?

Conferința a criticat multe 
neajunsuri în munca sindicală 
de pe șantier, mai cu seamă 
în organizarea întrecerii so
cialiste și a consfătuirilor de 
producție, în activizarea gru
pelor sindicale de 
de lucru.

Tovarășii Nîstor 
xandrescu Grigore, 
colae, lonescu Panait și alți 
delegați la conferință au a- 
rătat că întrecerea socialistă 
pe șantier a avut un caracter; 
formal, popularizarea rezulta
telor în Întrecere s-a făcut

I. DU ВЕК

la punctele

Aurel, Ale- 
Țabrea»Nl-

(Continuare în pag, 3-a)

La ședinfele de învâjâiriînf trebuie 
sâ participe loji membrii cercului !

СІІ in industria carboniferă1'. 
Convins prin propria expe
riență că legătura cu viața, 
cu sarcinile concrete const? 
tuie garanția eficienței învă- 

pro- 
pagandistul și*a propus să 
strîngă din timp un bogat 
material faptic, cu ajuto
rul căruia să poată scoate 
în evidență ca folosirea 
plin a tehnicii npi dă 
nerilor posibilitatea de 
lupta cu succes pentru 
deplinirea sarcinilor de plan, 
a angajamentelor de între
cere. Mina Lupeni oferă în 
acest domeniu un viu exem
plu. In abatajele acestei ex
ploatări se folosesc armături 
metalice, haveze, crațere de 
tip modern, se experimea-

Abia sosit la comitetul de 
partid al exploatării, tova
rășul Dumbăr Dumitru, mi
ner șef de schimb în sec
torul V sud al minei Lu- 
peni, răsfoi un dosar, asu- țămîntului de partid, 
pra căruia rămase aplecat 
o' bună bucată de vreme. Era 
programul cercului special 
pentru mineri a cărei con
ducere i-a fost încredințată 
în calitate de propagandist. 
A. venit să revadă progra
mul cercului, pentru a pu
tea pregăti din timp temele 
care urmează să fie ex
puse în fața cursanților.

In program, printre altele, 
e, prevăzută tema : „Introdu
cerea tehnicii noi — factor 
important în creșterea pro
ducției și productivității muo-

din 
mi- 

a 
în-

tează noi metode de sus
ținere. Multe din aceste 
exemple, rezultatele obținu
te, vor ilustra viitoarea ex
punere pe care propagan
distul o va prezenta în fața 
cercului.

Legarea strinsă a expune
rilor de problemele pe care 
le ridică munca, viața, cons
tituie o preocupare vie a 
propagandistului Dumbăr 
Dumitru. In felul acesta el 
reușește să prezinte în fața 
cercului lecții 
instructive, care 
pe cursanți în 
lor.

interesante, 
să-i ajute 
activitatea

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)

Magazinul alimentar nr. 44 din Vulcan deține de mai mult timp dra- ? 
pelul de unitate fruntașă pe Valea Jiului. Aprovizionarea din abundență cu I 
mărfuri, aran jarea lor cu gust în rafturi ca și buna deservire fac ca acest \ 
magazin să cunoască zilnic o afluență mare de cumpărători. Drept urma- j 

re în luna trecută planul de vînzărl al magazinului a fost depășit cu 28%. $
IN CLIȘE U: Un aspect din interiorul m agazinului alimentar nr. 44 i 

Vulcan. )

- \



STEAGUL ROȘU

mai interesantă

din Cimpa par- 
tineri, la fel de 
in ecblpă actî- 
ca Molan loan,

DUMITRU CORNEA
corespondent

Conferințe cu caracter zootehnic 
la Cfrnpu lui Neag

Activitatea căminului cultural 
este mai bogată,

Cartea are mulți prieteni ( 
la Vulcan. Printre aceștia' se 5 
nuntiră și fostul artificier, azi ) 
pensionar, Serean Petru. Nu 

; trece zi ca el să nu fie văzut 
pe la bibliotecă, fie că îm~ 

! prumută cărți, dînd o mină de 
’ ajutor bibliotecarei sau discu- 
[ tind cu tinerii Cititori.
■ 1N CLIȘEU : Serean Petru 

ajutînd la înregistrarea unui 
nou lot de cărți sosit la bi
bliotecă.1
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O ramură economică impor
tantă, chemată să contribuie 
din plin la producerea bunu
rilor de larg consum necesare 
oamenilor muncii, este creș
terea animalelor.

Pentru a Inarmh pe țăranii 
întovărășiți șl pe țăranii iridi 
viduali cu procedee și metode 
noi, științifice de creștere și 
îngrijire a animalelor, la că- 
'minul cultură! din comuna 
noastră S-a organizat un ciclu 
de conferințe cu caracter zoo
tehnic, întocinlnîlu-зе în acest 
scop, de către colectivul că
minului cultural și comitetul 
executiv al sfatului popular, 
un plan de muncă cuprinzînd 

’’temele ce vor fi expuse.
Pină la dată1 actuală s-au 

aținut un număr de 8 conferin
țe, bucurîndu-зе de o bună 
participare din partea țărani
lor muncitori. Astfel la con
ferințele „Cum putem îmbu
nătăți rasele de oi" și „Nutre
țurile folosite In hrana oilor 
— tehnica pășunatului" au 
participat, în medie, 130 de 
oameni.

Conferințele au fost exem
plificate cu rezultate pozitive 
din întovărășirile și gospodă
riile colective din cadrul re
giunii Hunedoara și din țară. 
Printre conferințele ținute a 
mințim: „Procesul de forma
re a solului și dezvoltare a 
fertilității lui", „importanța 
pășunării prin rotație", „Re
coltarea și păstrarea furaje
lor", „Dezvoltarea producției 
Animale și vegetale In urmă
torii ani", „Ingrășarea porci
lor pentru carne" etc.

Seară de seară, căminul cul
tural din Cimpa cunoaște o 
vie animație. Formația de tea
tru a căminului cultural re
petă de zor. Zilele care au mai 
rămas pînă la desfășurarea ce
lui de-al III-lea concurs bie
nal de teatru pentru amatori 
I, L. Caragiale, faza pe oraș, 
oint destul de puține. Tinerii 
artiști amatori nu vor să se 
lase mai prejos ca acum doi 
ani cînd au obținut premiul 
II pe țară. De aceea și repe
tițiile se țin una după alta. 
Alături de artiști amatori vechi, 
in formația de teatru a cămi
nului cultural 
ticipă și alții 
talentați. Azi 
vează tineri
Cerna Ioan, Stamate Gorgan. 
Lomănar Ioan, Sas loan, -Da- 
videl Andrei și numeroase so
ții ale minerilor 
Un sprijin
artiștii cimpeni 
torului Mircea 
Teatrul de stat 
care ia parte
la repetițiile formației de tea-

©
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S-a încheiat „Luna cărții la sate“
Intre 15 Ianuarie — 15 fe

bruarie în comunele și satele 
din Valea Jiului s-a desfășu
rat „Luna cărții la sate". La 
aceaztă acțiune de populari
zare șl răspindire a cărții în 
rindul țăranilor muncitori au 
fost mobilizate toate cadrele 
didactice din școli, precum și 
factorii care 
ca cu cartea 
pective.

In această 
cu cartea i 
tenție mai mare, s-au folosit 
forme mai variate și mai vii 
în munca de popularizare a 
cărții, lucru care a adus după 
tine și creșterea numărului de 
cărți difuzate.

Astfel, in această perioadă 
la ștandurile amenajate în 
școli și cămine culturale, la 
librării etc. au fost difuzate 
cărți in valoare de peste 11.000 
lei. Succese de seamă au ob
ținut în această direcție Școa
la de 7 ani nr. 1 Lupeni, unde 
s-au vlndut cărți in valoare 
de 2.200 lei, Școala de 7 ani 
nr. 2 Lupeni, centrul Petro
șani, centrul Vulcan etc.

O formă eficace de popu
larizare și difuzare a cărții, a 
constituit-o standurile. In a- 
ceastă perioadă, aproape la 
toate școlile și la sate au fost 
create standuri de cărți, lucru 
ce a înlesnit cumpărarea căr
ților, mulți țărani muncitori, 
elevi sau cadre didactice for- 
mîndu-și biblioteci personale.

De asemenea, în această 
perioadă s-au ținut o serie de 
consfătuiri cu cititorii pe mar
ginea unor lucrări literare cum 
sînt „Desfășurarea*1 (la Is
croni), „Nedeia din Poiana 
■Miresll" (la căminul cultural 
din Cimpa), „Setea" (la Bă
nița), „Drumul spre ziuă" (la 
Bărbăteni).

Afară de aceasta au fost pre
zentate o serie de recenzii cum 
au fost la cărțile „Izvorul ro
șu" de N. Jianu și „Am fugit 
de acasă" de N. Tănase, la că
minul cultural din Dîlja Ma
re, „Soarta unui om" de M 
Șolohov, la căminul cultural 
Coroiești, „Departe în spatele 
frontului" de B. Polevoi, la că
minul cultural din Bărbăteni, 
„Mltrea Cocor" de M. Sado-

răspund de mun- 
în localitățile res-

perioadă, muncii 
s-a acordat o a-

Neag, 
Galan

veanu, la Cîmpu lui 
„Bărăgan*1 de V. Em. 
la Bănița etc.

Rezultatele In munca 
tea puteau fi și mai bune, da
că in toate localitățile din 
Valea Jiului se desfășura o 
susținută campanie de popu
larizare a cărții, dacă exista o 
diversitate mai 
în prezentarea

Mai slab s-a 
nița, Aninoasa,

Este necesar 
popularizare și răspindire a 
cărții în rîndul oamenilor mun
cii să nu aibă un caracter do 
campanie. Ea trebuie nu nu
mai să aibă continuitate, ci să 
fie mult intensificată.

cu c^r-

mare de forme 
cărților.
muncit la Bă- 
Uricanl.

ca acțiunea de

№lw etaffi a Minuni 
IHnulni la sala

In cursul lunii februarie s-3 
desfășurat cea de-a treia eta
pă a festivalului filmului la 
sate. In această etapă datorită 
muncii de popularizare șl a 
acțiunilor organizate cu fil
mul în cadrul festivalului, ci
nematografele sătești și cele 
școlare din Valea Jiului și-au 
realizat planul la spectatori 
în medie cu 220 la sută.

Succese de seamă au obți
nut cinematografele din c’mm? 
lui Neag, Iscroni, Uricani pre
cum și cinematografele școla- 
fe de la Școala 
Lupeni și Școala 
5 Petroșani.

De asemenea,
grafele din Iscroni, Uricani și 
Școala de 8 ani nr. 5 Petro
șani au fost organizate con
cursuri „Cine știe ctștigă" pel 
marginea filmului „Puterea 
plinii", film realizat în regiu
nea Hunedoara, lucru ce a a- 
tras după sine creșterea nu
mărului de spectatori.

medie mixtă 
de 8 ani nr.

la cinemato-

— Află, tovarășe inginer, că eu 
știu ce vorbesc. Niciodată n-am 
spus fleacuri. Asta-i. Și asad~ 
tă-rnă bine. Mie nu-mi plac oa
menii încăpăținați. Ne-am înțeles ? 
Trînti apoi ușa cu putere în urma 
lui. Magda tresări. Fața îi era 
îmbujorată. Ochii-i străluceau. 
Buzele îi tremurau nefiresc, li ve
nea să plîngă, dar rușinea că o 
vede Anton așa, o opri. Ce-ar 
spune el, Anton, despre ea ? Ar 
crede că ea, Magda, e încă o 
puștoaică...

II privi în ochi. Apoi spuse cu 
glas tremurat :

— Anton, tovarășe Anton, spu
ne-mi sincer, am sau nu drepta
te ? Am greșit eu undeva ?

— Tovarășe Magda, ideea du- 
mitale e bună... Nu m-am îndoit 
niciodată că nu vom reuși. Dar 
vezi mata bine, nu-s eu șef aici.

— N-'are importanță lucrul ăs- 
sta. Tovarășul Chim o să-nțeleagă, 
trebuie si înțeleagă, pricepi ? Ma
șina o cunosc bine. Știu ce poa
te... Am calculat totul aici, pri
vește.

Desfăcu o coală 
'denie de linii mai 
Ițele mai ușoare.

— Vezi numai 
modificăm. Tăiem 
ta. li

*se mărește aproape de trei ori.
...Inginerul Chim deschise 

Pe fața încruntată se mai 
încă nănia. Ținea în mină o 
ie de lnrtie.

— Poftim tovarășe

mare cu sume- 
pronunțate, al-

roata asta o 
un canal și ga- 

facem transmisia. Viteza

ușa. 
citea 
foa-

inginer
Magda. O nouă comandă de ar

din Cimpa. 
deosebit primesc 

din partea ac- 
Zabalon de la 
„Valea Jiului**, 

cu regularitate

Pentru a se obișnui mai bine 
cu scena și spectatorii, forma
ția de teatru a prezentat o se
rie de spectacole la Jieț, le
er on i, Bănița și Lonea cu pie
sele „Piatra din casă" și „Ar* 
vinte și Pepelea" de Vasile A- 
lecsandri, care s-au bucurat de 
mult succes.

O activitate vie se desfășoa
ră și la «biblioteca căminului 
cultural. De curind biblioteca 
a fost înzestrată cu aproape 
200 de volume noi. De aseme
nea, au fost prezentate mai 
multe recenzii printre care. la 
romanul „Drum deschis" de S. 
Nedelcu, de către tovarășa Ior- 
dache Elena. Ca urmare a cres
cut numărul cititorilor cu a- 
proape 200 și a cărților citite 
cu 1500.

Recent, la căminul cultural 
a fost Înființat un cerc de po
vestiri care atrage mulți co
pii la cămin.

Zi de zi activitatea căminu
lui nostru cultural devine tot 
mal bogată, mai interesantă.

AURELIA FEREHEZAU 
corespondentă

Librăria „Ion Creangă" din Petroșani este fruntașă pe Va
lea Jiului și una din cele mai bune din regiunea Hunedoara. 
Datorită conștiinciozității cu care muncesc lucrătorii dir a- 
ceastă unitate, s-a ajuns ca lună de lună planul de vinzărl 
să fie realizat și chiar depășit. In luna februarie, de 
piu, librăria a vlndut eu 37,80 la sută mai multe cărți 
în aceeași lună a anului 1961.

IN CLIȘEU : Un aspect din interiorul librăriei.

Tir -yyzz

mături. Pînă mîine trebuie termi
nată. Și nouă ne arde acum de 
raționalizări... 6000 de armături 
trebuie trimise mîine din uzitiă, 
înțelegi ? Iar noi nu avem gata nici 
pe jumătate. Ăsta-i baiul cel ma
re, fetița. Cum vom termina co
manda ? Vezi, la asta să-mi răs
punzi, 
spui ? 
prisos

E mai greu de răspuns. Ce 
Calculele noastre sînt de 

uneori.
Tovarășe inginer — mur- 
Magda, eu... știți... eu zicmură 

să încercăm totuși.
— Iar începi ? In definitiv pe 

dumneata ce te interesează. în u- 
gina asta ? Fanteziile, fleacurile, 
glumele. Nu vrei să-nțelegi că tot 
ce vorbești cel puțin în momentul 
de față e o absurditate ? Tova- 
rășe inginer îți spun în modul cel 
mai categoric: nu vreau să mai 
aud de asta nici un cuvînt! E 
clar ?

— Nu tovarășe inginer, nu e 
clar...

— T ooarășe Chim, interveni 
Anton, și eu sini de aceeași pă
rere cu Magda. Are dreptate, 
cuvînt că are dreptate.

— Și tu? Care vasăzfcă și 
Anton. Ei bine, dacă-i așa, 
ginerul Chim nu mai răspunde 
nimic.

— Șt Magda lonașcu este in
giner...

—Inginerul Magda lonașcu este 
intr-adevăr inginer, dar mai are

pe

tu 
în
de

multe de învățat. Mai judecă încă 
copilărește. Păcat că nu ești co
pila mea.

— Ау /г avut un tată...
Magda, Anton nu putem 

face nimic, înțelegeți-mă.. Nu 
poate. Angrenajul nu poate 
schimbat cu transmisia. Nu 
copii...

— De ce nu se poate ?
— Mașina nu trebuie 

chiar nici un minut, nici o 
Lăsați problemele astea. Dacă nu 
reușește ? Cine răspunde. Voi? 
Nu, eu răspund pentru asta. Și 
fiindcă răspund fac așa cum cred 
eu că e mai bine. Niciodată nu 
mi-a roșit obrazul pină acum și 
lucrez în uzina asta de 15 ani...

— Și acum, interveni Anton, 
credeți că veți putea da stocul de 
6 mii de armături gata ?

— Mi~am luat angajamentul. 
Deci... Dar haideți acasă. Sirena 
a sunat de mult sfîrșitul șutu
lui.

...După zece minute Magda era 
însă din nou in curtea uzinei. An
ton a apărut și el.

— Ei și acum tovarășe Anton 
să pornim din nou la treabă. Au 
oprit mașina.

Muncitorii din echipa de după- 
amiază au demontat nedumeriți 
roata dințată. Magdei începuse 
să-i fie teamă. Dacă nu reușește ? 
Ce se va întîmpla atunci ? Ce ru
șine I Dar nu, trebuie să reușeas-

se
fi

oprită 
clipă.

ci. Totul fusese calculat cu mi
nuțiozitate, viteza mașinii se trip
la în felul acesta. Așa 
ră împreună cu Anton, 
treceau grăbite. De-ar fi 
fi oprit timpul în loc.

Angrenajele
Trecuseră două ore 
Nici o armătură nu 
timpul acesta. Nici 
aveau aproape 3000

Mașina a fost pornită. Viteza 
devenea din ce în ce mai mare. 
Rotativele dansau grăbite în a- 
celași ceTc, de-abia distmgin- 
du~li~se conturul.

— Băgați prima armătură în- 
lăuntru, băieți — șopti Magda. 
De-abia au apucat s-o vadă. 
,,Bolta“ ii fusese făcută în mai pu
țin de 20 de secunde. Apoi a 
doua, a treia, o sută, două, trei...

— E minunat, Anton, minunat 1 
Vezi ?

— Dar ce-i aici, ce s-a intim- 
plat, tună vocea groasă a ingine
rului Chim, care apăruse brusc 
în spatele lor. 
Va.., ? Magda 
un copil. Ar fi 
răsune întreaga 
lncăpățînatide... 
plin de emoție.

— Ba da tovarășe inginer Chi- 
ru. Privește aceasta e inovația lui 
Anton și a mea. Acum puteți res
pecta angajamentul luat. E clar ?

calculase- 
Mimdele 
putut ar

au înlocuite. ♦ 
jumătate.

fost
fi 

se îndoite in 
una. Și mai 
de făcut—l

Magda nu cum- 
se îmbujorase ca 
vrut să i strige, să

curte a uzinei. 
Spuse insă cu glas

MARIN CALIN '
membru al cenaclului literar 

„Minend“ Petroșani

r-
i



Uliul іій lit partid — шііііі de oălelde i 
al ornaiizaliiloi de gaiha

Una din sar- —=—
ciaile principale ТВ AI AN COS TEA
țarc stau în fața secretarul comitetului de 
comitetului de de la nuna Lonea
partid și a orga- —“—
nizațiilor de bază

(secretarde la mina Lonea este lărgirea 
continuă a activulu’ fără de partid. 
In această privință comitetul de 
partid a Îndrumat birourile or
ganizațiilor de Ьада să recruteze 
în activul fără de partid pe cei 
mai buni oameni ai muncii, frun
tași în lupta pentru cărbune mai 
mult și de calitate, care se bucură 
de prestigiu și autoritate.

Ințelegînd în mod just îndru
mările primite din partea comite
tului de partid, birourile organi
zațiilor de bază au recrutat în ac
tivul fără de partid în special 
muncitori care lucrează nemijlocit 
în procesul de producție. La mi
na Lonea activul fără de partid 
cuprinde in prezent 475 tovarăși 
din care 460 sint muncitori, 9 
tehnicieni și 6 ingineri. In mod 
deosebit activul fără de partid 
fa dezvoltat din punct de vede
re numeric după Conferința oră
șenească de partid Petroșani, cind 
comitetul de partid al minei Lo
nea și birourile organizațiilor de 
băzS’ au luat măsuri pentru întă
rirea legăturilor lor cu masele.

O mare însemnătate acordă lăr
girii actjvplui fără de partid orga
nizațiile de bază din sectoarele 
I, II, III, IV, X, care au cele 
mai numeroase active fără de par
tid. Organizația de bază din sec- 
;'5rul ГѴ, de exemplu, are un activ 
' âră de partid format din 91 to- 

, varăși șefi de brigăzi, mineri și 
ajutori mineri, vagonetari, artifi
cieri și mecanici, care desfășoară 
o activitate neobosită pentru îm
bunătățirea continuă a procesului 
de producție, pentru traducerea în 
Viață a sarcinilor ce stau în fața 
organizației de partid. Activul fără 
de partid din organizația de bază 
nr. 1 numără 85 de mineri, cea 
din sectorul III 74 muncitori din 
abataje și de la pregătiri.

Printre tovarășii recent încadrați 
în activul fără de partid sint : mi
nerul șef de schimb Niculiță loan, 
semnalizatorul Grecia Nicolae din 
sectorul I, minerul șef de bri
gadă Mîrza Vasile, vagonetarul 

: Agastan Augustin din sectorul II, 
minerul Dragnea Tănase din sec
torul IV, minerul Rusu Gavrilă 
din sectorul V și alții care sint în 
fruntea luptei pentru cărbune mai 
mult, de bună calitate.

țVcum, dnd fiecare organizație 
bază și-a completat activul 

fără de partid, sarcina cea mai 
importantă este intensificarea mun-

• di cu activul, găsirea unor forme 
variate de atragere a acestuia la 
activitatea multilaterală pe oare 
o desfășoară organizațiile de bază. 
Majoritatea organizațiilor de ba
ză au acumulat o experiență pozi
tivă în munca cu activul fără de 
partid.

—©=—

Din sumarul revistei 
„FLACĂRA" nr. 9 
Revista „Flacăra** nr. 9 din 3 

martie vă prezintă :
Un fotoreportaj despre finisa
jul in noile construcții de lo
cuințe.

~ Un tablou în casă — articol 
despre aranjarea interiorului, 
ilustrat cu desene și o foto
grafie în culori.
Pe teme externe „Flacăra" nr. 
9 oferă cititorilor săi două 
pamflete :

“ „ Pentagon — societate ano
nimă', care dezvăluie cîrdășia 
generalilor din Perttangon cu 
marea finanța americană, și 
„O biserică, un barem și un 
business", care demască afa
cerile veroase ale unui fals e- 
piscop din S.U.A.

~ Gentd literar este reprezentat 
prin povestirea t,Cum să te des
curci" de Ștefan liaralamb.

■— O pagină de caricaturi în cu
lori semnată de Nell Cobar.

Cititorii ne scriu, noi răspundem. 
Agenda. Disc.

bază 
partid cretar

kacs

Organizațiile de 
nr. 1 (se- 
tov. Ta- 

Ioan), nr. 8 
(secretar tov. Gu-

baș Iulie), nr. 9
tov. Buia Florian) și al

tele se ocupă cu grijă de educa
rea activului fără de partid, de
mobilizarea acestuia la traducerea 
în viață a sarcinilor ce stau în 
fața organizațiilor de bază. In fa
ța activului fără de partid din a- 
ceste sectoare, precum și din or
ganizațiile de bază nr. II, IV, etc. 
s*au ținut conferințe educative 
despre „Patriotismul socialist și 
internaționalismul proletar1*, „Gri
ja pentru apărarea avutului ob
ștesc", „Atitudinea nouă socialis
tă față de muncă", „Importanța, 
îmbunătățirii calității producției ' 
de cărbune" etc. De asemenea, 1 
prin grija organizațiilor de partid, > 
o bună parte din activul fără de i 
partid a fost încadrat în diferite | 
cercuri și cursuri ale învățămîa- j 
tului de partid, în cursurile de 
ridicare a calificării profesionale. 
Majoritatea organizațiilor de bază 
au trasat sarcini concrete celor 
mai buni membri de partid să se 
ocupe de educarea a 1—3 tova
răși din activul fără de partid, 
care au solicitat organizațiilor de 
bază să devină candidați de par
tid. O activitate susținută desfă- 
oară în această privință tov. 

Haidu Iosif, Topor Eugen, Prinț 
Samoilă, Tănase Emil, Turbuțan 
Nicolae, Andraș Gheorghe, Po- 
poviă Nicolae și alți membri de 
partid care se îngrijesc de edu
carea comunistă a tovarășilor din 
activul fără de partid.

Ca urmare a muncii desfășu
rate de comuniști, de birourile or
ganizațiilor de bază cu tovarășii 
din activul fără de partid, mulți 
dintre aceștia au cerut organiza
țiilor de bază primirea în rîndu- 
rile candidaților de partid. De la 
începutul acestui an s' pînă în 
prezent la mina Lonea au fost pri
miți 36 membri și candidați de 
partid. Printre cei primiți în rîn- 
dutile candidaților de partid sînt 
tov. Nedelcu Nicolae, Filip Ioan, 
Preda Marcu din sectorul И, Pe
ter Adalbert din sectorul VIII și 
alți muncitori fruntași.

Activul făiă de partid consti
tuie un sprijin de nădejde în lup
ta pentru îndeplinirea multiple
lor sarcini ce stau în fața orga
nizațiilor de bază, a întregului 
colectiv de muncă de la mina 
Lonea pentru traducerea în yiață 
a sarcinilor trasate de Congresul 
al III-lea al partidului.

Război zgomattilui
O podea plutitoare

In ajunul inaugurării Pala
tului Congreselor din Krem
lin, într-una din sălile de la 
etaj s-a auzit comanda.

— Pe loc, marș 1
Și 1.200 de picioare au în

ceput concomitent să bată 
paaul pe loc pe așternutul de 
lemn al podelei. Peste cîteva 
minute de la etajul inferior 
au urcat specialiștii în acus
tică.

— Nici un sunet! au excla 
mat ei. Parcă nu ar fi nimeni 
aici.

Cum s-a reușit să se izole
ze încăperi atît de mari, un 
sistem întreg de zgomotoasa 

■ lifturi, escaleane, substații de 
transformare ? Constructorii 
au fost ajutați de specialiști 

Iîn acustică de la Institutul do 
fizică a construcțiilor care au 
montat în planșeurile dintre 
etaje „podele plutitoare". Cu 
alte cuvinte podelele au fost 
așternute pe niște plăci mari.

: care la rîndtil lor au fost a- 
; șezate pe arcuri puternice, 
j Aceste amoitizoare „au stins" 
I zgomotul etajelor superioare.

Dușman invizibil 
g
a Omul venit pentru prima 
8 oară într-un oraș mare este
r>
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Realizarea sarcinilor 
de producție — criteriu 
principal de apreciere 
a muncii sindicatului

(Urmare din pag. l-a> 
sporadic, consfătuirile de pro
ducție, acest mijloc valoros de 
educare și antrenare a munci
torilor la conducerea produc
ției, nu s-au ținut cu regula
ritate, iar cind s-au ținut, ele 
n-au fost pregătite temeinic.

Conferința a scos în eviden
ță și unele neajunsuri în ceea 
ce privește crearea de condi
ții optime de muncă și de trai 
pentru muncitorii șantierului, 
față de condițiile de cazare și 
de culturalizare a muncitori
lor. Fără a mai enumera alte 
deficiențe, din lucrările confe
rinței s-a desprins o concluzie 
din care noul comitet trebuie 
să tragă învățămintele cuve 
nite : neîndeplinirea sarcinilor 
de producție de către colec
tivul șantierului este o reflec
tare a faptului că pe șantierul 
6 construcții munca sindica
tului, ca de altfel asemenea 
muncii conducerii tehnico - 
administrative a șantierului, 
nu s-a ridicat la nivelul cerin
țelor.

Conferința sindicatului ă ex
primat hotărîrea membrilor de 
sindicat de pe șantier de a re
media neajunsurile de pînă a- 
cum, de a ridica întreaga mun
că sindicală la nivelul sarci
nilor noi pe care partidul le 
pune în fața constructorilor. 
Noul comitet sindical este 
chemat să acorde toată aten
ția propunerilor și sarcinilor 
stabilite de conferință, de a 
îmbunătăți întreaga muncă 
sindicală, legînd-o serins de 
sarcinile economice concrete 
ce stau în fața șantierului, a 
fiecărei brigăzi de constructori.

........................
Brigada minerului 

Domokoț Andrei se 
numără printre brigă
zile fruntașe ale minei 
Vulcan, In luna trecută 
brigada a extras peste 
plan din abatajul ca
meră în care lucrează 
145 tone de cărbune 
de bună calitate.

IN CLIȘEU: Briga
dierul Domokoș An

drei (dreapta) la o dis
cuție în aer liber cu 
cîțiva dintre ortacii săi 
înainte de a intra în 
șut.

pur și simplu asurzit de zgo
motul străzilor. Iată de ce la 
Moscova, ca și în alte orașe 
mari ale Uniunii Sovietice, se 
acordă multă atenție luptei 
împotriva zgomotului. Au fost 
interzise claxonările autovehi
culelor și semnalele stridente 
ale trenurilor electrice și Die 
sel. Se lărgesc plantațiile verzi 
—- frunzișul copacilor absoar
be zgomotul.

In orașe, sursele de zgomot 
sînt multiple — pompele din 
sălile de cazane, conductele 
de apă, instalațiile de cana
lizare, lifturile, la care mai 
trebuie adăugate zgomotele 
produse de frigiderele din 
magazine, de diferite dispozi
tive de ridicare, de mașiniie 
de cușut din atelierele de 
eroitorie.

De descoperirea surselor de 
zgomot și de reducerea inten
sității lor pînă Ia norma sa 
nitară se preocupă colabora
torii Institutului de fizică a 
construcțiilor din Moscova. 
De pildă, pentru ca conduc 
tele de apă să nu transmită 
în toate etajele zgomotul pro
dus de pompe, între ele se 
montează racorduri flexibile. 
Aniortizoarele cu arc reduc 
vibrația pompelor, agregate
lor frigidere, a lifturilor. Toa

La ședințele de 
să participe toți 

(Urmare din pag. l-a)
— Acum, cind am, revâaut pw 

gramul — spunea propagandistul 
Dumbăr — mi-am dat seama că 
ne apropiem de sfîrșitul anului 
școlar. In program mai sînt doar 
patru lecții și vom face apoi bi
lanțul muncii de un an pentru ri
dicarea nivelului nostru politic. 
Trebuie să muncim cu toții, și pro
pagandiștii, și cursanții, ca acest 
bilanț să fie cît mai bogat. Și, cu 
toate că / în acest an școlar s-au 
făcut progrese, consider că pu
tem face mai mult penau buna 
desfășurare a activității cercului.

Intr-adevăr, cercul politic pentru 
mineri condus de propagandistul 
Dumbăr se numără printre cele 
mai active de la mina Lupeni. 
Majoritatea celor 38 tovarăși în 
scriși vin cu regularitate la ședin
țele cercului. Brigadierii Fazekaș 
Bela, Bugnaru Romulus, ajutorul 
miner Lukacs Moise, muncitorul 
subteran Grosz Anton cate parti
cipă activ la activitatea cercului, 
se numără printre fruntașii secto
rului. Activitatea cercului a fost 
mult sprijinită de faptul că bi
roul organizației de bază s-a in
teresat în permanență de mersul 
învățămîntului. Propagandistul nu 
a lipsit niciodată de la semina- 
riile organizate de cabinetul de 
partid unde a avut posibilitatea 
să se pregătească temeinic spre a 
asigura învățămîntului în cerc un 
conținut la nivelul cerințelor. To
varășul Sălceanu Petru, secretarul 
organizației de bază din sectorul 
V sud participă personal la ședin
țele cercului.

— Totuși — spunea propagan 
discul — mai sînt unele lucruri cu

te casele noi se proiectează 
și se construiesc folosindu-se 
dispozitive împotriva zgomo
tului.

La institut au fost realizate 
aparate electronice complexe, 
capabile să „capteze" zgomo
te imperceptibile pentru u- 
rechea omului, dar care nu 
sînt mai puțin dăunătoare 
decît cele perceptibile. Alte a- 
parate verifică însușirile ma
terialelor de izolare fonică șl 
absorbante de sunete, Iar al
tele înregistrează zgomotele 
pe o bandă specială.

Secție fără zgomot
In multe secții de întreprin

deri industriale zgomotul este 
foarte mare. Mecanizarea și 
automatizarea sînt însoțite de 
obicei de zgomot. In prezent, 
în uzine și fabrici agregatele 
zgomotoase se montează pe 
amortizoare. In secțiile între
prinderilor indqstriale se fo
losesc căptușeli absorbante de 
sunete șl construcții speciale 
din porolon, vată minerală, 
cărămizi perforate și plase. 
La Combinatul de fibre arti
ficiale din Klin s-a experi
mentat căptușlrea pereților 
cu materiale absorbante de 
zgomot și experiența a dat 
rezultate bune.

învățăniînt trebuie 
membrii cercului!

care nu pot fi de acord. Tovarășul 
Rozilfeld Ladislau, miner în sec-1 
tor, a foști încadrat în cercul nos
tru de învățămînt, dar din cele 
5 lecții cîtc s*au ținut pînă a- 
cum, el a participat doar Ia una. 
In luna decembrie, el a fost pus 
în discuția adunării generale a or
ganizației de bază pentru absea- 
țe de la învățămîntul de partid. 
Cu ce credeți că s-a justificat ? 
„Nu am fost anunțat, tovarăși — 
spunea el. Dacă aram anunțat, 
mergeam la învățămînt**. Motiva
rea lui a fost luată drept bună, 
dar nici după aceea nu a venit 
la învățămînt. Biroul organizației 
de bază nu l-a tras la răspundere 
pentru faptul că nu-și îndepli
nește sarcina statutară de â învă
ța, de a-și ridica nivelul politic 
și ideologic.

Rozilfeld Ladislau nu este sin
gurul dintre cursanți care absen
tează nemotivat. Au lipsit, de ase
menea, nemotivat de la ședințele 
cercului tov. Prața Gherasim, Vin- 
țe Zoltan, pe care biroul organi
zației de bază nu i-a tras la timp 
la răspundere pentru neglijarea 
învățămîntului.

Preocupare» propagandistului 
pentru a asigura învățămîntului 
un conținut bogat, un nivel cores
punzător, trebuie împletită strins 
cu grija biroului organizației de 
bază pentru mobilizarea tuturor 
membrilor cercului la ședințele de 
învățămînt. Este necesară mai 
multă operativitate în luarea de 
măsuri pentru înlăturarea lipsuri
lor, deoarece în felul acesta cer1 
cui de învățămînt va desfășura o 
activitate intr-adevăr rodnică.

Orașele viitorului —
orașe fără zgomot ••• f“l

Un autobuz interurban go- | 
nește cu mare viteză pe of 
autostradă, apropiindu-se de | 
oraș. După cîteva minute a î 
ajuns și în loc să-și continue ; 
drumul pe străzile orașului, 
autobuzul coboară într-un tu- ' 
nel fără acoperiș. Drumul pe 
care circulă un șuvoi de au
tocamioane șl turisme se află 
cu mult sub nivelul trotuare- ; 
lor. Deasupra acestui drum I 
adincit se zărește frunzișul 
bogat ăl copacilor. Iar sus, to ; 
casele înșirate de-a lungul ; 
drumului, domnește liniștea : 
— zgomotul circulației nu a- 
junge pînă Ia ele.

Străzile adîncite reprezintă ' 
una din metodele care în vil- ; 
torul apropiat vor feri ora
șele de zgomotele circulației 
pe străzi. Alte metode de 
combatere a zgomotului stră- ’ 
zilor sînt folosite larg de pe 1 
acum : o planificare specială J 
a cvartalelor de locuit, încon- i 
jurarea lor cu zone verzi. In j: 
instituții urmează să se intro* f 
ducă mașini de scris fără zgo- 
mot, in întreprinderile indus* J 
triale — mașini și utilaje ea- 5 
re, de asemenea, nu produc I' 
zgomot. (Agerpres)
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MOSCOVA 
Agerpres Al. Cîmi

La 5 martie încep lucrările ple 
nanei Comitetului Central al Par
tidului Comunist al вапийі So
vietice, care va analiza sarcinile 
privind îmbunătățirea conducerii 
agriculturii.

Plenara a fost 
ple dezbateri în 
luat parte mii 
partid, oameni 
tați din colhozuri și sovhozuri.

In centrul dezbaterilor a stat 
problema folosirii raționale a pă
mîntului. In anii puterii sovietice 
suprafețele agricole ale Uniunii 
Sovietice au sporit cu 212 milioa
ne ha., ajungînd lă 609 milioane 
hectare. Ele oferă posibilități co
losale pentru dezvoltarea forțelor 
de producție, crearea abundenței 
de produse agricole, întărirea 
terii economice a U.R.S.S.

Participanții la discuții au 
ticat cu 
agricultură a sistemului 
mente cu ierburi perene, 
de asolamente cu ierburi 
arată prof. S. Udacin, 
științe economice — nu

precedată de am- 
presă la care au 
de activiști de 
de știință, frun

pu-

cri- 
înasprime folosirea 

de asola- 
„Sistemul 
perene — 

doctor în 
a rezistat

Heusinger să
MOSCOVA 3 (Agerpres).
După cum s-a stabilit, în pe

rioada ocupării regiunii Vitebsk, 
Cotropitorii germâno-făsdști au u- 
cis și au torturat 151.421 cetățeni 
sovietici pașnici, iar pe 68.434 de 
cetățeni i*au minat în robia fas
cistă. Aceste date stat citate în 
articolul lui B. Lobanok, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Vitebsk al P.C. din Bielorusia, pu
blicat în „Krasnaia Zvezda".

Eroul Uniunii Sovietice B. Lo
banok care în asii celui de-al 
doilea război mondial a comandat 
o unitate de partizani, a fost mar
tor la operațiunile de pedepsire în
treprinse pe teritoriul regiunii Vi’

veri&Stii timpului". El va fi în
locuit prin sistemul culturilor pră
sitoare.

Analizînd avantajele acestui sis
tem participanții la discuții au a 
rătat că el îngăduie folosirea in
tensivă a pămîntului și deschide 
posibilități nelimitate pentru dez
voltarea creșterii vitelor.

O mare atenție va acorda ple
nara ți altor laturi ale dezvoltării 
intensive a agriculturii.

La ordinea zilei stă lărgirea spe
cializării colhozurilor și sovhozu
rilor, precum și a zonelor agricole. 
In fiecare zonă vor fi cultivate în 
primul rînd acele plante agricole 
pentru care există condițiile 
mai favorabile.

In atenția plenarei au fost 
se, de asemenea, problemele 
mizării agriculturii, extinderii 
prafețelor irigate, răspîndirii
tematice a experienței înaintate.

Participanții la dezbateri au ri
dicat și un alt cerc de .probleme 
legate de formele organizatorice 
ale conducerii agriculturii, de per 
fecționarea relațiilor sociale la 
te șî altele.

0---------------a
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Acord comercial între Anglia 
și R. D. Germană

LONDRA 3 (Agerpres).
Federația industriașilor britanici 

a anunțat la 2 martie că a fost 
semnat un acord comercial pe anul 
1962 între această federație și Ca
mera de comerț exterior a R.D. 
Germane. Potrivit acordului, vo
lumul exportului Angliei în R.D 
Germană se cifrează la aproxima
tiv 2.400.000 lire sterline, iar im
portul Angliei, la aproximativ 
3.600.000 lire sterline.

_=©=_

Grevă în Nicaragua...
HAVANA 3 (Agerpres). - 

TASS transmite :
Peste 2.000 de muncitori din 

portul Corinto din Nicaragua au 
declarat grevă cerînd majorarea sa
lariilor și îmbunătățirea condițiiloi 
de muncă. După cum transmite din 
San Jose (Costa Rica) agenția 
Prensa Latină, muncitorii greviști 
din Corinto primesc scrisori de so
lidaritate, precum și alimente, me 
dicamente și bani din toate regiu
nile țării.

i

DELHI 3 (Agerpres).
La 2 martie și-a început lu

crările la Delhi seminarul pe tema 
„Imperialismul, colonialismul și 
neooolonialismul", cu care începe 
programul larg al pregătirilor ic 
vederea Congresului mondial pen
tru dezarmarea generală și pace 
de la Moscova, program elaborat

de Consiliul păcii pe întreaga ІЙ- 
die. Participanții la seminar, vor 
discuta problemele independenței 
naționale și păcii, problemele A.- 
siei, Africii și Ameridi Latine 
Gunoscuți fruntași ai vieții publice 
din India, reprezentanți ai țărilor 
și organizațiilor străine vor pre
zenta rapoarte.

Ѳ

Problema dezarmării trebuie rezolvată 
înalt nivella cel mai

Sa-

fie pedepsit!
de unitățile Wehrmachtului 
SS-iști la indicațiile crimi-

... și în Uruguay
MONTEVIDEO 3 (Agerpres).
La 2 martie, muncitorii și func

ționarii din transporturile urbane 
ale capitalei Uruguay-ului au de
clarat o grevă de 24 de ore în 
semn de solidaritate cu tovarășii 
lor — lucrătorii din transportul 
auto dintr-o serie de provincii ale 
Uruguay-ului, care cereau majora
rea salariilor.

DELHI 3 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ziarul „Jugaintar" apreciind po 
ziția puterilor occidentale în pro
blema dezarmării, scrie :

Nu încape nici o îndoială că 
tratativele cu privire la dezarmare 
în prezența șefilor de guverne ar 
căpăta o însemnătate deosebită,

----------------- 0

iar problemele mărunte ar fi ușoi 
de rezolvat. Dar președintele Kffii- 
nedy și Macmillan nu conside . 
că aceasta este o problemă ur
gentă. Va fi perfect logic dacă 
popoarele iubitoare de pace din 
lume vor caracteriza 
ca lipsă de interes 
zarmare“.

„poziția tar 
față de ae-

tebsk 
și de 
naiului de război Heusinger.

Pentru crimele sîngeroase săvîr- 
șite de hîtleriștî pe pămîntul Bie- 
lorusieii scrie Lobanok, răspun
derea directă revine lui Adolf 
Heusinger, acest criminal fascist 
care se află în libertate și ocupă 
la Washington postul de președin
te al Comitetului militar perma
nent al N.A.T.O. Oamenii muncii 
din Vitebsk ca și toți oamenii so
vietici protestează cu hotărîre îm
potriva politicii diriguitorilor im-1 
peralismului american care îl o-l 
crotesc pe acest hitlerist inveterat 
și îl folosesc pentru îndeplinirea 
planurilor lor agresive. 1

Familiile victimelor de la i 
Voelkenlingen sînt frustate
BONN 3 (Agerpres).
La o conferință de presă care 

s-a ținut la Recklinghausen repre-\ 
Zentanții a două asociații care au- 
colectat bani în ajutorul familiiloi\ 
victimelor catastrofei miniere de 
la Voelkenligen, în care după cum; 
se știe și-au găsit moartea 3/L 
mineri, au declarat că fondurile', 
colectate nu au ajuns la destina-' 
ție. In Republica Federală au de-, 
clarat ei, au fost colectate în to-\ 
tal 3,5 milioane mărci, in timp ce' 
familiilor minerilor morți sau ac-' 
cidentați li s-au plătit doar- 
311.000. mărci. !

Val de preteste In Anglia împotriva 
experiențelor cu arma nucleară

LONDRA 3 (Agerpres).
Reluarea experiențelor nucleare 

de către guvernul englez a stîrnit 
îndată un val de proteste în An
glia-

Comitetul englez pentru apăra
rea păcii a dat publicității o de
clarație în care califică drept un 
„act pe de-a-ntregul revoltător" 
reînnoirea acestor experiențe. In 
declarație sînt respinse toate argu
mentele; potrivit cărora aceste ex
periențe sînt impuse de necesități 
militare și se arată că ele au fost 
reluate numai „din cauza presiu
nilor americane în vederea reluări) 
în coratău a experiențelor",

rehrârîi

Conducerea Partidului Comuniju^ 
din Marea Britanie a publicat, Г 
asemenea, o declarație de protL, 
în care se arată că hotărîrea de 
a ’relua experiențele’ nucleare „nu 
poate decît să intensifice cursa 
înarmărilor nucleare și să sporeas
că primejdia unui război".

D-na Helen Allegranz, membră 
a „Comitetului celor 100", care 
se află acum în închisoare pentru 
lupta desfășurată în apărarea pă
cii, a declarat greva foamei ’ pe 
timp de 48 de ore în semn de 
protest împotriva reluării de că
tre guvernul englez a experiențelor 
cu armă nucleară".

О.

Cuvîntapea președintelui Kennedy

comeoTTurneul lui Robert Kennedy
„O misiune ae bunăvoință"f a- 

cesta este titlul sub care presa 
americană a anunțat și relatat cu 
lux de amănunte călătoria „în ju
rul globului" a lui Robert Ken
nedy, ministrul de Justiție și fra
te al președintelui S.U.A.

In ultimii am numeroși oameni 
politici americani au întreprins 
turnee în străinătate pentru a rea
bilita prestigiul șifonat al SJJ.A. 
în urma eșecurilor suferite în po
litica lor externă Ei au întreprins 
aceste călătorii și în scopul asigu
rării guvernelor marionetă din u- 
nele țări de „ajutorul" permanent 
pe care S.U.A. sînt hotărîte să-l 
acorde și pe viitor.

Robert Kennedy a vizitat Japo
nia, Taivan, Indonezia, Tailanda, 
Vietnamul de sud, India, Italia, a 
întîrziat ceva mai mult în Berli
nul occidental, Olanda, Franța. Ca 
trăsătură dominantă 
cursurilor lui R. 
faptul că au fost 
spiritul „războiului

Prima escală în _ 
călătorie a fost- Japonia. Oaspe
tele american a formulat scopul 
vizitei sale în această țară ca o în
cercare de „a stabili contacte cu 
toate păturile poporului japonez"-

In una din cele mai mari uni
versități japoneze Waseda unde 
„oaspetele drag al guvernului" a 
venit pentru „stabilirea de contac
te cu tinetetid", Robert Kennedy 
ă fost întîmpinat cu placarde pe 
care se putea citii „Redați-ne 
Okinawa l“.

a tuturor dis~ 
Ketmedy, este 
străbătute de 
rece".
programul de

Nu mai puțin „încinsă" a fost 
și întîlnirea lui Kennedy cu repre
zentanții sindicatelor japoneze care 
unesc peste cinci milioane de mem
bri. In timpul acestui „contact", 
ministrului i s~a spus în față că 
oamenii muncii din Japonia cer a- 
nularea „tratatului de securitate" 
japono-american și redarea către 
Japonia a insulei Okinawa.

Primirea făcută în Indonezia a 
fost o expresie a protestului opi
niei publice în această țară îm
potriva sprijinului dat de S.U.A. 
colonialiștilor olandezi pentru 
menținerea dominației lor în Iria- 
nul de vest. Pe zidurile caselor 
din Djakarta, pe clădirile oficiale, 
peste tot unde trebuia să apară 
emisarul american erau scrise cu
vintele -„Kennedy cară-te acasă !“, 
„Nu te amesteci în problema Iria- 
nului de vest Indonezia — 
da, America — nu /“s America 
îi ajută pe olandezi

Poporul indonezian nu 
faptul că S.U.A.

tată 
faptul că S.U.A. au sprijinit cu 
arme bandele de complotiști duș
mane ale republicii. Poporul indo- 
nezian știe că S.U.A. duc în 
permanență prin intermediul 
SJ3.AT.O. o activitate de submi
nare a republicii.

Cu prilejul vizitei în Vietnamul 
de sud, R. Kennedy a declarat: 
-„Intenționăm să obținem victoria în 
Vietnam. Vom rămîne aici pînă la 
obținerea victorie . Sprijinul a- 
cordat de S.U.A. marionetei Ngo

Dinh Diem și declanșarea războiu
lui împotriva poporului sud-vietna- 
mez nu poate fi interpretată decît 
ca o încercare de a recoloniza 
Vietnamul de sud, de a-l trans
forma și . mai mult într-o feudă a 
S.U.A.

in cuvîntările rostite cu prile
jul vizitei în Berlinul occidental 
Robert Kennedy a militat pentru 
faimoasa „politică de forță", a 
acționat fățiș în favoarea menți
nerii „orașului de front", s-a de
dat la atacuri calomnioase la a- 
dresa Uniunii Sovietice și R. D. 
Germane.

Pe de altă parte, R. Kennedy a 
sprijinit pretențiile absurde ale 
guvernului de la Bonn cu privire 
la Berlinul occidental. Din cuvîn
tările lui Kennedy a reieșit că 
S.U.A. intenționează să se cram
poneze și pe viitor de statutul de 
ocupație, pentru a-și menține uni
tățile militare în Berlinul occiden
tal.

Călătoria ministrului de Justiție 
al S.U.A, s-a dovedit în mod clar 
ca aoînd drept scop ațîțarea „răz~ 
boiului rece". Discursurile lui au 
fost inspirate de acele cercuri de 
la Washington care vor menține
rea artualei situații încordate în 
lume. Popoarele iubitoare de pace; 
care doresc rezolvarea problemelor 
pe calea tratativelor} nu pot decît 
să dezaprobe asemenea călătorii 
care tind spre înrăutățirea clima
tului internațional.

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
Intr-o cuvîntare rostită vineri 

seara la posturile de radio și te
leviziune, președintele Kennedy a 
anunțat că la sfîrșitul lui aprilie 
S.U.A. vor începe experiențe cu 
arma nucleară în atmosferă. Ex
periențele vor fi efectuate în zona 
Oceanului Pacific și vor dura 
două-trei luni.

Kennedy a relevat „realizările 
remarcabile" ale Uniunii Sovietice 
în construirea armelor nucleare 
pentru a justifica cu aceasta ho- 
tărîrea sa de a se efectua expe
riențe nucleare în atmosferă. Ken
nedy se contrazice însă cînd de
clară pe de o parte aă „experien
țele efectuate toamna trecută nu 
au dat Uniunii Sovietice o superio-

ți tate în ceea ce privește puterea 
nucleară", iar pe de altă parte, 
afirmă că S.U.A. încep noile expe
riențe nucleare exclusiv în intere- 
sul securității naționale. *

In continuarea discursului său, 
Kennedy a făcut o prezenta*- a 
largilor pregătiri militare pe 
le desfășoară S.U.A. în domejul 
perfecționării armei nudeafef'-.

L GALAȚKANU
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Moțiune de protest
BAGDAD 3 (Agerpres).
O delegație de femei a Const • 

liului național al partizanilor pă
cii din Irak, a vizitat ambasada 
vest-germană de la Bagdad și a 
depus o moțiune de protest îm
potriva condamnării ilegale de că
tre Tribunalul din Dortmund a 
doamnei Ledwon, partizană a pă
cii, ’reprezentantă de seamă a miș
cării democratice a femeilor, care 
a luptat împotriva regimului 
tist.

ua-

Cresc prețurile în Turcia
ISTANBUL 3 (Agerpres) — 

TASS transmite ':
In Turcia continuă să crească 

costul vieții. Consiliul municipal 
din Istanbul a hotărît să majoreze 
taxele pe apă. Costul unui metru 
cub de apă se scumpește cu 
la sută.

La Sivas au fost majorate cu 
la sută tarifele la călătoriile 
autobuzele.
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PR06RAM К RADIO
5 martie

PROGRAMUL I. 7.00 Radio
jurnal. Sumarul ziarului „Scîn- 
teia", 7,45 Muzică instrumentală,
8.30 Concert de dimineață, 9,00 
Tinerețea ne e dragă, 10,08 Con
cert de muzică corală clasiidă,
10.30 Muzică de estradă interpre
tată la diferite instrumente, 12,00 
Interpreți de frunte ai muzicii 
populare romînești, 13,05 Concert 
de prînz, 14,00 Cântă Mia Barbu, 
violonistul Dumitru Potoroacă” și 
acordeonistul Sile Ungureanu, 
15,45 Orchestre de muzică ușoară, 
16,25 Soliști ai teatrelor muzicale 
djn țară, 17,15 Melodii romtaești 
interpretate de orchestre de man
doline, 18,37 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 19,25 Program 
pentru iubitorii muzicii populare 
romînești, 20,40 Prelucrări corale; 
21.00 Concert de estradă, 22,30 
Concert de muzică ușoară. PRO
GRAMUL II. 12,47 Soliști .de 
muzică ușoară din țări socialiste; 
13,22 Lucrări de compozitori pre
clasici, 14,30 Muzică de cameră; 
15,00 Muzică populară româneas
că din diferite regiuni ale țării.
16.30 Vorbește Moscova, 17,00 
Suita „Priveliști moldovenești" de 
Mihail Jora, 18,05 Din cîntecelc 
și dansurile popoarelor, 19,00 Gin
tă corul Filarmonicii de Stat 1 
„George Enescu", 21,30 ’
de poezie latino-ametican (mon
taj literar-muzical), 22,00' Melo
dii populare romînești.
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