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COMUNICAT
ІП zilele de 9 și 10 martie 

a. c. a avut loc ședința Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.

In legătură cu apropiata în
cheiere a colectivizării agricul
turii, Biroul Politic a hotărît 
să convoace în prima decadă 
a lunii aprilie Plenara C.C. al 
P.M.R.

Plenara va face bilanțul co
lectivizării agriculturii și va 
examina măsurile privind re
organizarea conducerii agricul
turii corespunzător cu cerin
țele noii etape de dezvoltare a 
acesteia, precum și măsurile de 
asigurare a Agriculturii socia
liste cu cadre de specialiști.

In întrecerea pentru cit mai 
multe sculuri de mătase de bu
nă calitate a început să se a - 
firme și depănătoarea Mihă- 
iescu Elena.

Iat-o în clișeu, surizînd fe
ricită că a reușit să se situe
ze printre fruntașele secției.

LA SFÎRȘIT DE DECADĂ

însemnate cantități de cărbune 
cocsificabil și energetic peste plan

Valea Jiului, 
a lunii mar- 
din abataje 
de cărbune

2317 tone de cărbune cocsifl- 
cabil. Randamentul mediu pe 
sector a crescut cu peste 250 
kg. cătbune pe post, iar pre
țul de cost pe fiecare tonă de 
cărbune extrasă a scăzut cu 
circa 3 lei. *
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La mina Lupeni
Minerii de la Lupeni conți 

nuă să ocupe un loc fruntaș în 
întrecerea cu celelalte colec
tive miniere din 
In prima decadă 
tie ei au extras 
încă 1602 tone
cocsificabil peste prevederile 
planului. Și de astă dată cele 
mai mari realizări le-a obți
nut colectivul sectorului III 
care a dat în plus 1578 tone 
de cărbune de bună calitate.

Brigăzile minerilor Marton 
Dionisie, Băcanu Sava, Nagy 
Andrei, Popa loan și Ghioancă 
loan se află în primele rînduri 
ale întrecerii. Ele au extras în 
prima decadă a lunii curente 
între 230—650 tone de cărbu
ne peste sarcinile de plan.

De la începutul anului 
pînă în prezent minerii de 
Lupeni au livrat centrelor
derurgice din țară 7100 tone de 
cărbune cocsificabil peste plan.

șl 
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si-

la mina 
printre 

fruntașe 
lupta pentru

Uri- 
sec 
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Roadele muncii însuflețite
Sectorul I de 

câni se numără 
toarele miniere 
Valea Jiului în
sporirea producției de cărbu
ne cocsificabil. Munca însufle
țită a brigăzilor miniere pre
cum șt folosirea unor metode 
de lucru valoroase au făcut 
ca planul la extracția cărbu
nelui pe prima decadă a lunii 
martie să fie depășit cu 332 
tone. In perioada de timp care 
s-a scurs de la începutul anu
lui, din abatajele sectorului 
au fost extrase peste plan
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11
meserii și meserii, fiecare 

frumoasă în felul ei. Dacă întrebi 
un miner, cu siguranță că va răs
punde că meseria lui este cea mal 
frumoasă, un constructor va spune 
că meseria lui. iar un geolog...

— Eu consider meseria noas
tră, a celor care citim tainele a- 
dîncurilor, care descifrăm viața 
pămîntului și bo
gățiile sale, cea 
mai frumoasă, 
ne-a spus tov. ing.

! Sicoi loan, geolo-
I gul de la mina'tjg V fi
1 Vulcan. Și după 
' cele ce am văzut 
I în scurta însoțire
I Pn» galeriile mi~
5 пег, intr-adevăr pare să fie așa. 
? ...La frontul de lucru, brigada
І5 terminase de încărcat forotul du 
,5 pă pușcare. Ortul rămăsese curat 
g ca~n palmă. Geologul Sicoi s~ă a- 
J propiat de el l-a privit cu atîta 
j atenție încît minerii au început 

să zîmbească. Și-or fi spus 
i| :gînd : O
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Oare ce vede tovarăș, 

inginer în piatra asta vînătă, ce
nușie ?

— Mai aveți doar vreo 3—4 
metri și intrați în cărbune, așa că 
pușcați cu atenție !

l~am cerut să explice de unde 
știe că în apropiere se află 
bunele.

— Este foarte simplu, 
stratele de piatră înclină intracolv; 
nc i așa. A poi, în ort sub tavan, 
am găsit această mică fo
silă, Ne arată o scoică albit. Ea 
însoțește întotdeauna coperisul 
stratului ; ca și la alte lucrări mi
niere din această zonă, cînd încep 
să apară asemenea scoici fosile 
cărbunele-i ne aproape.

8
...Cu cîtva timp în urmă, în- g 

tr-'unuț din sectoarele minei Ani- E 
noasa, la o galerie de cercetare, 8 
s-a pierdut stratul. Parcă tăiat de 8 
o mină nevăzută, cărbunele s-a g 

- ----- -<--- --- - p
lăsînd la ort doar o șuviță subți- g 
re de rocă marnoasă moale și nea- 8 
gră și piatra lustruită ca o oglin- g 

dă- Inginerul Tică | 
Felicia a venii Я 

іЛЛ/ЛЛЛ/П aici, a văzut totul, 
a măsurat ce-a 
măsurat cu buso- 

țlflA fle, apoi înconjura- 
tă de mineri, la 
lumina lămpilor 
și~a desfăcut har
ta zonei și a în

semnat ceva.
Deocamdată, le-a spus mine

rilor, să lucrați mult pe stingă. La 
șut o să vi se spună la sector 
ce veți face mai departe.

Am urmărit-o la birou. Pe h.r 
ție a reînviat desenul galeriei, fa
lia care apăruse. Sau făcut cal 
cule și în cele din urmă secretul, 
dispariției stratului n-a mai fost 
secret. Cărbunele dispăruse pe fa
lie cu o săritură de cîțiva metri, 
așa că indicația dată de geolog 
minerilor era bună.

,’dus‘~ deodată spre ulma stingă,

re de rocă marnoasă moale și nea-

căr-

Uite
Pămîntui ore taine ?

Munca geologilor nu se rezu
mă doar la aspecte din cele re
latate mai sus. Cit este timp bun, 
din aprilie și pînă în octombrie, 
văile și munții sînt cutreierate
de oameni înarmați cu o busolă c:

GH. DUMITRESCU

< (Continuare în pag. 3-a)

Succesele minerilor 
de la abatajele figuri
Brigăzile de mineri care lu

crează în abatajele figuri de 
la mina Petrila obțin rezul
tate tot mâi frumoase în mun
că. La sectorul II brigăzile de 
figuranți conduse de Firoiu 
loan și Roibu Gheorghe au 
trimis la suprafață, în primele 
10 zile ale lunii martie, mal 
mult de 200 tone de cărbune 
peste plan, obținînd un ran
dament de 4 tone cărbune pe 
fiecare post prestat. De ase
menea, brigada minerului Cris- 
tea Nicolae care lucrează în- 
tr-un abataj figuri de pe stra
tul 12 a extras în acest timp 
aproape 100 tone de cărbune 
în plus, Randamentul planifi
cat a fost depășit cu 800 kg. 
cărbune pe post. Pe întregul 
sector s-au extras în prima de
cadă a lunii curente 625 tone 
de cărbune peste plan.

Pe seama creșterii 
productivității muncii
Majoritatea sectoarelor pro

ductive ale minei Aninoasa 
și-au depășit și în această 
lună planul la extracția căr
bunelui. In frunte se situiază 
colectivul sectorului I care a 
extras 289 tone de cărbune 
peste prevederile planului. O 
rodnică activitate desfășoară 
și minerii sectorului II. Pe 
seama sporirii productivității 
muncii cu 8 la sută ei au dat 
In plus 127 tone de cărbune 
de bună calitate. In mod deo
sebit s-au evidențiat brigăzile 
minerilor Kibedi Francisc șl 
Cosma Remus.

Preocuparea pfentru ridica 
rea tuturor brigăzilor la nive
lul celor fruntașe a permis co
lectivului sectorului III să ex 
tragă în luna curentă o în
semnată cantitate de cărbune 
peste plan.

I Despre brigada condusă de Laszlo Bela se spun numai { 
‘ lucruri bune la mina Aninoasa. Lucrind la un suitor de ) 
i pe stratul 15, brigada își depășește zilnic sarcinile de plan ) 
J cu 15—20 la sută. ' »
j IN CLIȘEU : Cîțiva mineri din brigada lui Laszlo Bela / 
f înainte de a intra în șut. J

Harnicii 
lăcomie 

în cărbu-

SO
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...însoțit de ortacii din 

schimb, șeful de brigadă Purda 
Constantin se îndrepta grăbit 
spre puț. Coborîră cu colivia. 
Mergînd spre locul de muncă 
Purda se adresă ortacilor :

— Știți că ne-am angajat 
în fața conducerii sectorului 
să fim printre primii pe ex
ploatare. Deci trebuie să mun
cim cu tot mai mult spor.

— Așa vom și face — au 
răspuns ortacii.

...Munca începu, 
mineri înfigeau cu 
ciocanele de abataj
nele negru și lucios. Cu toate 
că abatajul fusese de abia a- 
tacat, lîngă rol se strînsese o 
grămadă de șist, semn că mi 
nerii țin la calitatea produc
ției. Tînărul miner Buiciu 
Gheorghe curăța cu mișcări 
dibace culcușul stratului;’ '

— O să iasă și astăzi din a- 
batajul nostru producție nu 
glumă — spuse el brigadieru
lui. Șl cei de Ia sector știu a- 
cest lucru fiindcă ne trimit 
mereu goale.

— Cîte avem acum ? 
Interesă brigadierul.

— Douăzeci — răspunse ci
neva.

— Atunci să dăm bătaie cu 
încărcatul, pînă se termină 
șutul trebuie să mai încărcăm 
vreo zece.

Muncind cu multă însufle
țire brigadierul Purda Con
stantin, împreună cu ortacii 
lui a reușit să trimită la su
prafață în acea zi 39 vagonete 
cu cărbune. Pe fețele înegrite 
de cărbune ale minerilor se ci
tea vizibil oboseala dar și bu
curia rezultatului obținut.

...Era pe la începutul anului. 
Șeful sectorului III de la mi 
na Petrila, tov. Tenczler Ște
fan, asculta cu atenție ceea ce

U P Ă R /
îi relata tehnicianul Buciu- 
man Nicolae.

— Cum vă spun, tovarășe 
Tenczler, părerea mea este că 
brigada lui Marian Iosif, ca
re nu prea merge cum trebuie, 
s-o dăm în primire minerului 
Purda Constantin.

— M-am gîndit și eu ia el
— răspunse după un timp șe
ful sectorului, sînt convins că 
dînd lui Purda această briga
dă el va ști să o ridice în rîn- 
dul celor fruntașe. Am să stau 
de vorbă cu el.

...Luînd în primire brigada, 
minerul Purda Constantin s-a 
angajat în fața conducerii sec
torului ca în scurt timp noua 
sa brigadă să se numere prin
tre cele fruntașe de la mind 
Petrila. Și a pornit la treabă. 
Intruclt în brigadă avea cîțiva 
tineri tare nu prea -fefău- Hă- 
pîni pe meserie, Purda și-a 
îndreptat atenția către ei, a-< 
jutlndu-i în mod deosebit. S-a 
ocupat și se ocupă cu aceeași 
răbdare și de ceilalți memțbri 
ai brigăzii. Șl rezultatele n-au 
întârziat să se arate. In luna 
trecută, de exemplu, brigada 
a obținut realizări însemnate : 
a extras peste plan 214 tone 
de cărbune de bună calitate 
lucrind cu un randament mai 
mare decît cel planificat cu 
1,4 tone pe post. De asemenea, 
brigada a obținut econo гЛ ii de 
materiale care revin la peste 
3 lei pe tonă de cărbune.

— Buna organizare 'a mun
cii în abataj, sprijinul tehnic 
acordat de către conducerea 
sectorului, elanul în muncă de 
care dă dovadă fiecare ortac
— acestea stau la baza reali
zărilor noastre de pînă acum, 
Și, desigur, ele nu se vor opri 
aici — spunea brigadierul.

C. MATFESCU

La panoul de onoare de la mina Lonea 11 
au apărut nume noi de fruntași în între
cerea socialistă. Printre ei se numără și 
minerul Pășcătău Ioan, conducătorul unei 
brigăzi ce lucrează în abatajul cameră nr. 
602. In luna trecută brigada sa a dat peste

lan mai mult de ТЯЛ
bună calitate. Randamentul 
sește 6 tone cărbune pe pe

IN CLIȘEU: Cîțiva mineri din 
lui Pășcălău privind futugrafffle 
fruntași de la panoul de onanie.
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Lonenii și-au luat revanșa
învinși la Tg, Jiu cu 6—3, 

ăonenll au așteptat cu nerăb
dare meciul revanșă cu Pan
durii. încă din primele minu
te de joc, linia de atac a e- 
chlpel din Lonea alimentată 
continuu de halfie, hărțuiește 
apărarea oaspeților. Cu toată 
dominarea Insistentă, se scurg 
41 de minute de joc fără ca 
cel de la Parlngul să poată 
înscrie. In minutul 42, ei reu
șesc totuși să Înscrie prin Oris- 
tea, astfel că prima repriză se 
încheie cu școrul de 1—0 în 
favoarea lor.

La reluare, 
din nou și nu 
minute de joc

gazdele atacă 
trec decît cinci 
și Andrei ma-

Ascensiune 
favorabilă. 
Coborîre 

periculoasă.

Minerul Aninoasa învins la limită
Duminică, la Oțelul roșu, a 

«avut loc meciul de cupă din
tre Metalul din localitate și 
Minerul Aninoasa. întregul 
meci s-a desfășurat Intr-un 
ritm susținut reliefînd buna 
condiție fizică a ambelor echi
pe. Metalurgiștii, aspiranți la 
titlu, reușesc să ia conducerea. 
Jucătorii de la Minerul reu
șesc insă să egaleze, astfel că 
repriza l-a se încheie cu sco
rul de 1—1. Abia începută, re
priza a doua, și în urma unei 
greșeli de apărare, metalur-
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A început campionatul 
orășenesc de popice rezervat 

echipelor feminine
In ziua de 11 martie a. c. a 

avut Ioc prima etapă a cam
pionatului orășenesc de popice 
rezervat echipelor feminine. 
La campionat participă un 
număr de 4 echipe.

Prima etapă a programat 
întllnirile dintre Stăruința Pe
troșani — Minerul Vulcan și 
Minerul Lupeni — Viscoza Lu- 
peni.

La Lupeni, echipa gazdă a 
dat o replică dîrză formației 
filatoarelor. Rezultat final: 
1870 la 1857 pentru Viscoza.

S-au evidențiat: Loy Susa- 
na și Karacsony Rozalia de la 
gazde și Moldovan Constanța, 
Vlădlceanu Amalia și Pașcha 
Rozalia de la Viscoza Lupeni.

La Petroșani, tinăra forma
ție a asociației sportive Stă
ruința, a fost întrecută de e- 
chipa din Vulcan la o diferen
ță de peste 140 p, d. 

jorează scorul la 2—0. Se pă
rea că scorul va lua proporții 
dar forma excepțională a por
tarului Niculescu și în ultima 
instanță barele salvează echi
pa Pandurii de la o Infringe - 
re mai severă.

La Craiova, jiul Petrila a 
loet învins de C.S.O. ou 2—0.

*

Jucînd la Sadu cu echipa 
locală, Minerul Vulcan a în
vins cu 3—1.

LAZAR VASILE 
antrenor

giștii majorează scorul la 2—1. 
Din nou minerii egalează, apoi 
i-au conducerea cu 3—2. Se 
părea că victoria le va șurf- 
de, dar gazdele egalează și 
plnă la urmă înving cu 4—3. 
De la Minerul Aninoasa au 
marcat Furnea, Constantin și 
Vlad.

I. ANISIE 
antrenor

+  ♦ ♦ а*-**-»**1

Portița de la 
intrare se închise 
scurt împinsă în 
mare grabă și a~ 
proape o dată cu pocnetul ei în
fundat în bucătărie intră val vîr- 
tej o fetiță sprințară.

— Sărut mina — îi spuse ea 
mamei, sărindu-i de git și sărutin- 
d-o pe amindoi obrajii.

— Să crești mare fetița ma
mei. la spune cum a fost la școa
lă ? Ai luat iar note de zece de 
ești așa voioasă ?

— Da mămică dragă am luat. 
Unul la fizici și altul la geogra
fie dar... mai am un motiv să fiu 
voioasă — spuse fata privind 
ștrengărește cu coada ochiului.

— Și care-i mă rog — o iscodi 
maică-sa.

— Știi mimică, începlnd din 
prima zi de vacanță, plec în ta
bără la Parîngul la...

— Cum, ce! nici nu vreau să 
aud mai departe. Desigur iarăși e 
un concurs de schi.

— Te rog mămică, știi ce fru
mos e să schiezi.

~ Ce, vrei să n-am hodină zi 
și noapte de teamă să пи-ți rupi 
picioarele ?

— Ce-i, ce s-a întîmplat — în
trebi de cum intri în casă tatăl 
Margaretei care tocmai venea de 
la șut.

— E concurs de schi tăticule, 
așa-i că mă lași ?

— Te las, cum să nu. Schiul e 
sportul celor curajoși, el di putere 
și sănătate.

“ Așa ești tu — se tîngui ma

t
» Zilele trecute l-am găsit pe j 

mecanicul șef al celei mai tinere î 
mine din Valea Jiului, Dîlja, în- ‘ 
tr-o ședință de raport. Asculta 4 
atent pe cei care-i raportau situa
ția utilajelor, nota intr-un carne
țel, apoi dădea îndrumări.

— Fiți atenți la compresor ca 
ungerea să se facă cit mai bine. 
RevizMtți-l la timp și in caz că 
constatați vreo defecțiune, si fiu 
anunțat imediat. La pompele cen
trifugale trebuie schimbate lagă
rele...

Cei prezeniți ascultau atenți in
dicațiile inginerului Farkaș, îi ce-
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reau lămuriri. Ședința a luat sfîr- j 
șit. Fiecare a plecat la treburile ț 
lui din mină. Nu peste mult timp, f 
a coborit și inginerul în adincuri. J 
La fața locului a urmărit cum se 4 
îndeplinesc dispozițiile date. I 

La sfîrșilul schimbului, cînd J 
minerii se îndreptau spre casele 4 

1 lor, Farkaș începea o nouă mun~ î 
J că- In calitate de locțiitor de se-1
♦ cretar al organizației de bază de f
♦ partid a stat de vorbă cu oamenii 4 
« care au venit cu diferite treburi 4

la șediu. Cu multă atenție și gri- • 
jă părintească el asculta oamenii I 
și le dădea îndrumările cores- j 
punzătoare, J

Dar activitățiile unei zile de • 
muncă nu s-au terminat pentru * 
mecanicul șef. După-amiază l-am £ 
întîlnit alături de colegii lui de * 
echipă pe terenul sportiv. Disci' » 
plinat, cu multa sîrguință, el î 
deplinea indicațiile antrenorului j 
principal Marian Razii. Nu rare • 
ori antrenorul le-a spus jucători- î 
lor de fotbal de la Jiul. |

— Luați exemplu de la Far- j 
kaș. Pe el îl găsești ori unde tn 4 
mină, intre mineri, în diferite ac î 
tivități obștești, iar pe terenul de j 
fotbal e nelipsit. Și e un jucător J 
de bază al echipei noastre... î 

Aceste aprecieri sînt întemeiate. I

I♦♦ fI __ ________
I Farkaș II este fruntaș în muncă J 
f și în sport. Echipa fiul se poate 4
♦ m'tndri cu el, are toate temem- I
* rile. J
t F. NICU 4

VEVERIȚA MAMEI
dreptate și-i

cit n-ași fi

ma — mereu îi dai 
faci pe voie.

— li jac nevastă, 
dat și eu să schiez pe vremea ctnd 
eram tînăr, dar n~am avut parte 
de așa ceva. Păcat că-s in vîrstă 
că mai că-mi vine să pun și eu 
scbiurile pe picioare.

— Păi după cită minte ai, nici 
nu m-aș mira — îl dojeni soția, 
are cu~i semăna fie-ta...

...Unde-s tineri e și multă voie 
bună, iar la cabana Parlngul erau 
numai tineri. Inserarea a început 
să iasă din cotloanele unde a fost 
alungată de lumina zilei. Melodia u~ 
nui acordeon îi legăna pe tineri 
pe aripile ciutului. Totul a durat 
puțină vreme.

Toată lumea la culcare — se 
auziră glasurile antrenorilor.

Aveau dreptate. Schiorii trebuie 
să ducă o viață disciplinată, spor
tivă. Emoțiile concursului alungau 
insă somnul de pe genele Marga
retei. Intr-un tîrziu a venit pe 
furiș. Prin vis se părea că zboară 
pe schiuri. Un urcuș, o coborîre 
vijelioasă și în față apare linia de 
sosire : încă un efort și panglica 
va fi ruptă. Dar vai. O mică ne
atenție și se prăvălește în zăpadă. 
Zăpada rece ii răcorea obrăjorii 
înjîerbintați. Instinctiv își puse mi
na pe obraji. Deschise ochii nedu
merită. Era chiar zăpadă.

— Scoală că-i dimineață îi spu
se zimbind Terezke, prietena-i și

dominare 
menționat 
oîteva o - 

scorul insa 
e! reușesc

Știința Petroșani - 
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Duminică a început campio
natul de rugbl. In cadrul pri
mei etape, echipa știința Pe
troșani a întîlnit pe Știința 
Timișoara.

Jocul era așteptat cu mult 
interes de inîlăcărațil supor
teri ai localnicilor mai ales 
după meciurile bune realizate 
de echipa lor favorită în ca
drul cupei „6 Martie". Cu toa
te că nu a Jucat la adevărata 
el valoare, totuși Știința Pe
troșani a reușit să ciștlge în- 
tîlnîrea cu scorul de 9—3 (3—0).

Jocul începe în nota de do
minare a localnicilor care nu 
lasă nici o po
sibilitate de a- 
tac adversarilor. 
Cu toate a- 
cestea, jocul 
se echilibrează,
iar perioadele de 
eint împărțite. De 
că petroșănenii au 
căzii de a deschide 
le ratează, 
acest lucru 
Manolache 
lovitură de 
proximativ 
troșani joacă din ce în ce mai 
bine. Ea atacă mereu însă ti
mișorenii se apără organizat.

La reluare, Știința Timișoa
ra intră pe teren hotărîtă să 
modifice scorul. Timișorenii 
construiesc cîteva atacuri pe
riculoase prin Celea. Cu toate 
acestea, scorul este modificat 
tot de localnici însă abia în 
minutul 72 prin Ureche care, 
urmărind un balon bătut spre 
terenul de țintă advers, reu 
șește să înscrie. Transformarea 
este ratată de Manolache.

In continuare cei care a- 
tacă sînt tot localnicii. El ma
jorează scorul la 9—0 prin 
Mateescu în minutul 78 care

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

Centenarul tirului din Romînia
10 șl 11 martie, comisia 

de tir din Petroșani a organi
zat prima etapă a concursului 
de tir închinat aniversării a 
100 de ani de la înființarea 
tirului din Romînia. La etapa 
a I-a, organizată de comisia 
de tir din Petroșani, au partl - 
cipat 18 trăgători reprezentînd 
asociațiile U.R.U.M.P. și Pa- 
rîngul Lonea. Celelalte asocia
ții, deși invitate, nu s-au pre
zentat la întreceri.

Intrecîndu-se la arma sport 
ЗХЮ focuri, concurențîi au 
obținut următoarele rezultate:

SENIORI: locul I Boșca Ni- 
colae U.R.U.M.P. — 214 punc

Totuși
in minutul 30 prin 
care transformă o 
pedeapsă de Ia a- 
30 m. Știința Pe-

In

cu 
de

in

colega de echipă 
care o trezise 
un bulgăraș 
Zăpadă.

Pregătirile s-au desfășurat 
liniștea specifică ce domnește îna
intea fiecărui concurs. Margareta, 
mezina echipei era cea mai emo
ționată- Au încurajat-o colegele. 
Pocnetul starterului i-a risipit 
parcă emoția. S-a avîntat curajoa
să pe pîrtie. Chiar și senioarele au 
rămas mult în urma.

— Va rezista oare puștoaica rit
mului pe care și la impus ? se în
trebau spectatorii.

Kilometri rămîneau în urmă w 
md după altul. Cu fiecare zvîcni- 
tura de băț, linia de sosirea se a- 
propia tot mai mult,.

...Crainicul tocmai anunța rezfd' 
țațele probei de fond. Pe primul 
loc s-a clasat Margareta cu un 
timp mai bun decît al senioarelor. 
Ecoul a purtat vocea crainicului 
peste munți și văi plnă hăt de
parte, vestind victoria Margaretei. 
Vestea 
grelei, 
a icnit 
numai 
tocmai 
ră, vecinelor că fata ei a ieșit pri
ma la concurs. S-a întrerupt însă 
pentru a-și întîmpina odortd.

— Rine-ai venit fetița mamei 
și te felicit pentru succes. Apoi 
către vecine. Știam eu că veverița 
mamei cea sprințară o să fie din 
nou prima.

a ajuns acasă înaintea Mar- 
Cînd poarta de la intrare 
din nou scurt, împinsă cum 
Margareta o face, mama 
povestea a nu știu cita oa~

P. CBIȘAN

- Știinfa Timișoara 
(3-9)

înscrie spectaculos, prin plon
jon, după o acțiune personală 
de aproximativ 40 m. Antimo- 
ianu ratează transformarea,

Qind nimeni nu se mai aș
tepta, in ultimele secunde ale 
meciului, Celea reușește să re
ducă din scor transformînd c 
lovitură de pedeapsă.

A fost un joc specific de 
campionat în care s-a luptat 
mult pentru fiecare balon.

De remarcat numărul mare 
de lovituri de pedeapsă ratate 
de ambele echipe și în mod 
special de petroșăneni.

Arbitrul Al. Lemneanu (Oluj) 
a arbitrat bine.

S-au remar
cat : Mateescu, 
Ureche, Ciornei, 
Marin (Știin

ța Petroșani) și Celea, Naca, 
Iliescu (Știința Timișoara).

Au jucat formațiile : ȘTIIN - 
ȚA PETROȘANI: Dijmărescu, 
Rîmniceanu (din min. 41 Ma- 
nolache), Zalman — Ciornei, 
Petrache — Manolacbe (din 
min. 41 Grigoriev), Dumitres
cu, Marin — Mateescu, Geor
gescu — Moiseanu (din min. 
41 Burac), Ureche, Drăcea, 
Chiriac —- Antlmoianu.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA : Neiss, 
Madincea. Curescu — Candrea, 
Boșca — Păunescu, Celea, Naca 
— Antonescu Andreescu — 
Murgu, Iliescu, Handrea, Pleș- 
can — Grosu.

Alte rezultate înregistrați in 
cadrul primei etape: știința 
Cluj — Dinamo București 3—9; 
C.S.M.S. Iași — Știința Bu
curești 3—3; Steaua — Meta
lul București 8—0: C.F.R. Grl- 
vița Roșie — I.T.B. 8—3: Pro
gresul București — Flacăra 
Roșie București 5—0.

CORNEL TAUTU 

te; locul II Laczko Zoltan Lo
nea — 198 puncte; locul III 
Lapșanski loan Lonea — 175 
puncte.

SENIOARE i locul I Hlopeț- 
chi Maria Lonea — 225 puncte.

JUNIOARE : Hlopețchi Maria 
II Lonea — 197 puncte.

in ziua de 18 martie se va 
ține etapa a П-a a acestei 
competiții care va desemna pe 
cei mai buni trăgători, ce vor 
participa la etapa regională.

H. VASILE

Tenis de masă
In ziua de 

sala clubului
Vulcan a găzduit etapa oră
șenească a campionatului re
publican de tenis de masă re
zervat juniorilor.

Cei 17 sportivi reprezentînd 
asociațiile sportive Elevul Lo
nea, 30 Decembrie Petroșani, 
Elevul Petroșani, Minerul Vul
can, Straja și Minerul II Lu
peni precum și Retezatul. Uri- 

să ofere

11 martie 1962, 
muncitoresc din

s-au do- 
asociației 
Petroșani

FEMININ : I. Huszti 
Straja Lupenl; II. 
Antoneta — Elevul

câni, s-au străduit 
jocuri frumoase.

Mai bine pregătiți 
vedit a fi sportivii 
30 Decembrie din 
care, de altfel, au și ocupat 
primele 3 locuri în clasamen
tul final.

Iată cîștigătorii concursului :■ 
SIMPLU MASCULIN: I. Gei
ger Eugen, ii. Lăscălanu Pe
tru; iii. Datzauer Anton; toți 
trei de la asociația 3Q. Decem
brie din Petroșani.

SIMPLU
Maria —
Codreanu
Lonea.

Primii doi clasați, urmează 
să reprezinte Valea Jiului la 
etapa regională, care 
ține la finele acestei 
mini.

Asociația sportivă 
Vulcan în calitate 
s-a străduit să asigure o bună 
organizare a acestei competiții.

se va 
săptă-

Minerul 
de gazdă,

S. BALOI



тгати

. Muncitorii sectorului eleetro-mecanic de ia mina Lonea ‘ 
’ II acordă atenție cuvenită colectării flerului vechi. Nu-
• mal in cursul lunii februarie, de exemplu, la inițiativa > 
. brigăzii de muncă patriotică. condusă de utemistul Șanta > 
. Arpad și cu sprijinul altor brigăzi ca cele ale tov. Gubaș <
* Iuliu și Bîrlida loan s-au atrîns de la minele Lonea I și ?

I
 Lonea II 20 tone fier vechi, IN CLIȘEU : Cîțiva din mem- )

brii acestor brigăzi fruntașe in producție și la stringerea < 
fierului vechi. I

Id nodurile oroanizatiei do baza — noi шіовгі 
si ІШІІ0ІІ do IM

Deseori, comuniștii organizației 
de bază din sectorul II al minei 
Lonea se. intilnesc pentru a dez
bate cererile unor mineri și men/ 
citori din sector, prin care aceștia 
solicită primirea în rîndurile or
ganizației de baza. De fiecare dată 
er au prilejul să se bucure. Drept 
rezultat al muncii lor de creștere 
a muncitorilor tineri în spiritul a- 
titudinii înaintate față de muncă, 
al grijii pentru educarea și atra
gerea activului fără de partid la 
activitatea organizației de baza,
cei mai buni dintre minerii și mun
citorii sectorului solicită primirea 
în rîndurile partidului.

Iată cîțiva dintre tovarășii pri
miți în acest an în rîndurile сад-
didaților de partid. Tînărul Predă Kcmenes
Uie. e. vagonetar; dar el lucrează 
la un loc important, anume la un 
rostogol cJlector, unde încarcă în 
vagonete cărbunele dat de mai 
multe brigăzi. Acolo, la rostogol 
vagonetarul Preda știe că de mun
ca lui depind rezultatele brigă
zilor din abatajele pe care le de
servește și de aceea el se îngri
jește ca la rostogol să fie mereu 
goale, să încarce vagonetele în- 
tr-un timp scurt. In fiecare șut 
el încarcă între 180—-200 vago- 
nete cu cărbune și nu de puține 
ОЙ* îl vezi alegînd bucăți de șist, 
contribuind astfel la calitatea căr
bunelui. Sau pe tovarășul Colda 
loan care, lucrînd pe o locomotivă 
subterană de 4 tone, și-a cîștigat 
jrenumele de cel mai bun mecanic 
de locomotivă din sector, rod al 
străduinței lui pentru scurtarea 
timpului de transport, pentru evi
tarea caramboalelor, pentru între
ținerea locomotivei ce i*a fost în
credințată. Electricianul Erneț 
Petru, inginerul Tabarcea Mircea, 
primiți recent în rîndul candidați- 
lor, ajutorul miner Agache Du
mitru primit nu de mult în rîn
durile membrilor de partid sînt cu 
toții fruntași în lupta pentru în
făptuirea sarcinilor economice ela
borate de partid.

îmbunătățirea muncii de primi
re în partid în sectorul II al minei

Asigurârile de sfat, în sprijinul oamenilor muncii
Zi de zi, tot mai mulți oa

meni ai muncii din Valea Jiu
lui Încheie asigurări mixte la 
A.D.A.S. care, pe lingă măsu
rile de prevenire, înseamnă e- 
conomii planificate pentru ei. 
In afară de aceasta, asigură
rile mixte de persoane parti
cipă la tragerile de amortizare 
Jpnare.

Un rol deosebit In dezvolta
rea asigurărilor mixte de per
soane îl au organele sindicale 
și administrative din întreprin
deri șî instituții care au ca 
sarcină să sprijine acțiunea de 
popularizare a asigurărilor de 
stat, precum și activitatea or
ganelor A.D.A.S. în organiza
rea de convorbiri sau discuții 
pe secții, ateliere, servicii etc. 
cu salariații unităților respec

Lonea este rezultatul preocupării 
biroului organizației de bază în 
frunte cu tov. Tekar Edmund pen
tru atragerea celor mai buni mem
bri de partid la munca de primire, 
la sprijinirea celor care solicită 
primirea în partid. Zilele trecute, 
la biroul organizației de bază se 
aflau .gata pregătite pentru a fi 
puse în discuția adunării generale 
alte cereri de primire, intre care 
cele înaintate de muncitorul topo- 
graf Bocsi Francisc, minerul șef 
de schimb Berințan loan, minerul 
Kcmenes Alexandru ș a.

De fiecare dintre cei care au 
înaintat cererei de primire s-a o- 
cupat cîte un membru de partid 
cu experiență. De exemplu, de tov.

Alexandru s-a ocupat 
secretarul organizației de baza, 
tov. Tekar Edmund, de tov. Pre
da Ilîe s-a ocupat tov. Prinț Sa-? 
moilă și Feher Mihai, de candi
datul Erenț Petru s-au ocupat 
membrii de partid Zatroc Alexan
dru și Haidu Iosif.

In sprijinul muncii de edu
care a celor primiți, alături de re
partizarea de sarcini concrete, de 
participarea candidaților la confe
rințele care se organizează lunar, 
vine și faptul că grupele de partid 
urmăresc modul în caire candidații 
de partid își îndeplinesc sarcinile, 
îi ajută atunci cînd întîmpină greu
tăți, Organizația de bază se folo
sește de dreptul de reducere a 
stagiului de candidatură. Ast
fel, zilele trecute, biroul orga
nizației de bază a hotărît să supu
nă aprobării adunării generale re
ducerea stagiului de candidatură 
cu 4 luni electricianului Preda Ma
rin, care atît în producție cît și 
în îndeplinirea sarcinilor reparti
zate s-a dovedit a fi la înălțime.

Intărindu-și necontenit rîndurile, 
organizația de bază are posibili
tatea să-și îndeplinească cu mai 
mult succes rolul de mobilizator 
și conducător al colectivului sec
torului II de la mina Lonea la 
lupta pentru cărbune mai mult și 
de calitate.

I. B.

tive, in vederea încheierii de 
asigurări și a încasării la timp 
a primelor de asigurare.

S-au evidențiat în această 
acțiune comitetele sindicatelor 
și conducerile exploatărilor 
miniere Vulcan, Aninoasa, Lu- 
peni și altele. Exemplul aces
tor exploatări, care acordă un 
prețios sprijin organelor 
A.D.A.S., trebuie să-l urmeze 
și celelalte unități din Valea 
Jiului.

Iată ce avantaje oferă 
A.D.A.S. oamenilor muncii. 
Ruczuli Daniel de la mina Vul
can, fiind asigurat cu o poliță 
de asigurări mixte de persoa
ne, a cîștigat la tragerea de 
amortizare 1000 lei. De ase 
menea, 1000 lei a cîștigat și 
tov. Sereni Adolf de la mina

Primul spectacol al corului 
clubului din Petroșani

De trei ori -pe s apt amină, cînd 
seara se lasă asupra P etr o șamului, 
dintr-una din sălile clubului cen~ 
trai al sindicatelor străbăteau pînă 
departe frînturi de melodii. Ves
tea că în Petroșani s-a înfiripat 
un cor s-a răspîndit cu iuțeală. 
Cu fiecare nouă repetiție, a cres
cut și numărul coriștilor, al iubi
torilor muzicii corale.

Mulți au privit cu neîncredere 
strădaniile pentru înființarea co
rului. „S-au mat făcut și alte 
încercări, spuneau aceștia dar co
rul nu s-a născut".

Au trecut cîteva luni de cînd 
profesorul Croitoru Dumitru îm
preună cu cei 40 de coriști, cili 
au fost la început, au făcut pri
mele vocalizări. Apoi a început 
învățarea primelor cîntece. O da
tă cu intensificarea repetițiilor a 
crescut și numărul coriștilor a- 
jungînd la peste 90. Cu timpul 
aceștia s~au stabilizat, luînd par
te cu regularitate la repetiții. Ne
încrederea de la început s-a spul
berat. Atît spectatorii cît și coriștii 
așteptau cu nerăbdare primul spec
tacol. In special coriștii erau cei 
mai dornici dar și cu emoțiile cele 
mai mari. Doreau ca primul lor 
spectacol să iese bine, să cunoască 
părerea publicului, a acelora pen
tru care s-au străduit să le creeze 
clipe cît mai plăcute de odihnă 
și voie bună. Pentru aceasta, atît 
coriștii cit și dirijorul lor, pre

IN CLIȘEU : Un aspect de la spectacolul prezentat de corul Clubului 
Central al Sindicatelor din Petroșani

fesorul Croitoru Dumitru, și~au 
dat toată silința.

Și iată că mult așteptatul prilej 
de a da primul spectacol, de a 
culege primele roade ale muncii 
lor, s-a ivit — ziua de 8 Martie.

...Sala de festivități a clubului 
C.CV.]. fremăta de veselie. Con-

G E O L
(Urmare din pag. l-a)

și un ciocan. In fața acestora, 
stîncile sînt nevoite să-și dezvă
luie taina, să-și spună vîrsta de 
Zeci și sute de mii de ani, să 
arate calea spre bogățiile ascunse 
în adîncurile lor.

Dar, cîte odată, rocile se arată 
îndărătnice. Mai anii trecuți la 
Cîmpu lui Neag, săparea unei 
sonde a dat geologilor multă bă- 
tae de cap. Sonda 78 era cu talpa

Dîlja, iar Senași Ștefan de la 
mina Uricani a cîștigat 1050 
lei. Altor asigurați li s-au plă
tit despăgubiri în urma acci
dentelor suferite. Lui Bădeanu 
Emilia de la exploatarea mi
nieră Banița i s-a plătit suma 
de 5.000 lei, lui Meianu Radu 
de la sectorul I. F. Polatiște 
tot 5.000 lei, iar lui Vereș Moi
se de la mina Vulcan 2.500 
lei. Dar cîte exemple nu pot 
fi date.

Asigurîndu-vă la A.D.A.S. 
realizați economii bănești im
portante și luați o măsură de 
prevedere pentru dumneavoas
tră si familia dumneavoastră.

APOSTOL ION 
directorul

Inspectoratului orășenesc
A.D.A.S. Petroșani 

ferința despre ziua de 8 Martie 
— Ziua internațională a femeii — 
luase sfîrșit. Se anunțase că ur
mează un program artistic dat de 
corul clubului sindicatelor din Pe
troșani. Nimeni nu părăsise sala. 
Cu greu găseai un loc chiar și în 
picioare. Apoi, după cîteva minu
te, cortina s-a ridicat ușor și pre
zentatoarea anunță primul spec
tacol al cortdui, închinat zilei de 
8 Martie, început cu cîntecul „Re
publică, măreață vatră". In sală, 
ca și pe scenă, aceleași emoții. 
Spectatorii ascultau atenți. Pe sce
nă cîntau soțiile, frații, soții sau 
părinții celor care-i ascultau. Pri
mul cîntec s-a sfîrșit în ropote 
de aplauze. Au urmat apoi și al
tele „Partidului slavă", ,,ln noap
te lin", „Mîndră-i nana" în pre
lucrarea profesorului Croitoru Du
mitru și altele, în total 8 cîntece. 
Cînd corul și-a sfîrșit spectacolul 
cu cîntecul „Noroc bun!“ ropotele 
de aplauze au continuat încă mult 
timp ca semn că primul spectacol 
a reușit, s-a bucurat de un succes 
deplin. Munca de luni de zile a 
coriștilor a dat roadele dorite.'..

...Succesul primului spectacol, a 
trecut și iată-i acum din nou pe 
coriști la treabă, învățind noi cîn
tece. In fiecare luni au repetiție 
femeile, miercurea bărbații, iar vi
nerea întreg ansamblul coral. Succe
sul obținut la primul spectacol 
dă speranța că în ctirînd corul se 

va mări prin venirea altor oameni 
și pe care coriștii mai vechi îi aș
teaptă cu nerăbdare.

Spectatorii așteaptă acum pe 
curind un nou spectacol al ansam
blului coral, pe care-l dorim, în
cununat de același succes.

C. COTOȘPAN

O G I I
la vreo 200 m. în rocă, acolo un
de toate studiile făcute la supra
față indicau apariția cărbunelui, 
lntr-una din zile sondorii au a- 
nunțat: Cărbune! S~a forat cu 
carotiera dublă, cu atenție mare. 
Probele indicau mereu cărbune, 
pe o distanță care întrecea toate 
așteptările. Geologii au bănuit că 
ceva aici nu era normal, că roca 
le joacă un rengbiu. Măsurătorile 
făcute, probele de deviere ridicate 
au arătat ceva neașteptat: sonda 
nimerise pe un plan de falie și 
de aceea carotele erau numai căr-
bune. S~a băgat pana de deviere, 
s-a recarotat și în cele din urmă 
stratul a apărut așa cum era în 
realitate. Cerbicia muntelui a fost 
învinsă.

De la această întîmplare au tre
cut ani. Astăzi geologii nu se mai 
rezumă doar la indicațiile pe care 
le au de la carotele din sonde. In 
ajutor le-au venit geofizicienii cu 
aparatele lor de măsură bazate pe 
cele mai noi cuceriri ale științei. 
Partidul și guvernul acordă mare 
importanță muncii geologilor, a- 
cești pionieri ai subsolului nos
tru. In urma studiilor întreprinse 
în ultimii ani, subsolul patriei 
noastre a fost temeinic cercetat. 
S-au pus în evidență mari zăcă
minte de fier, de cărbune, de me
tale, neștiute pînă acum, care vor 
sluji operei de industrializare so
cialistă a patriei noastre. Azi pă- 
mîntui nostru nu are taine în fața 
geologilor !

• PUBLICITATE
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Exploatarea 
minieră Vulcan

ține pe data de 20 mar
ii tie 1962, la sediul exploa- 

tării un concura pentru o-
;i cuparea următoarelor pos- i ; 

turi de maiștri: j

ii —- maiștri mineri prin
cipali

I- -r- maiștri mineri
ii Informații suplimentare
ii se pot primi la Serv, mun- j ' 

: că și salarii de la mina 
I Vulcan, unde se vor dope- ;
i ne cererile și actele new- 2 
i sare pentru participare* І*
: concurs.

întreprinderea 
de explorări

Lupeni
cu sediul in Lupeni, 

strada Avram Iancu nr. 1

angajează imediat: ■
— Inginer principal e- J 
nergeiic cu salariul în
tre 1850-2250,
— Inginer metroîog .' 

cu salariul între 1850- ' 
2250,
— Merceologi cu sa

lariul între 925-1050,
— Gestionari cu sa

lariul între 700-850.

Solicitanții se vor pre- ■ 
zenta la sediul întreprin
derii cu acte de studii 
și vechime.

0.1.1. Preense Intoffiialt
PETROȘANI

anunță cumpărătorii ci 

A DESCHIS

o expoziție cu vînza- 

re a încălțămintei pen

tru femei, bărbați $i

copii.

In cadrul expoziției func
ționează ți un raion ca
re desface un bogat 
sortiment de poșete.

Expoziția funcționează 
în fosta clădire a Sfatu
lui popular orășenesc Pe
troșani și este deschisă 
zilnic intre orele 9—13 
și 17—20.

Vizitați cu încredere a- 
ceasta expoziție de unde 
vă puteți procura cele mai 
noi modele de încălță
minte.

CINEMATOGRAFE
14 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Marele război; AL. SA-j 
HIA : Fii fericită, Ani I; ANI-*' 
NO AS A : Aproape de soare;

i VULCAN: Frumoasa Laurettef 
LUPENI: Pretutindeni trăiesq

I oameni; URICANI: Cotatei 
I Huranzamin.
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in ajunul începerii lucrărilor Comitetului

18 pentru dezarmare
Tratativele de la Geneva 
pet căpăta o importanță 

excepțională
VIENA 12 (Agerpres).
Buletinul „Stimme der Zeit“ 

a publicat declarația Prezidiu
lui Consiliului partizanilor pă
cii din Austria, în care se cere 
ca marile puteri și în primul 
Hnd S.U.A. si Uniunea Sovie- 
tUă să realizeze dezarmarea 
generală și totală, precum și 
interzicerea armei nucleare și 
experiențelor cu această armă. 
Tratativele cu privire la dezar
mare, care vor începe în ziua 
de 14 martie la Geneva, pot 
căpăta o importanță excep
țională, se spune în declarație, 
dacă toți participanții la tra
tative vor tinde în mod serios 
spre realizarea unui acord cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală. Recenta hotărîre a 
S.U.A. și Marii Britanii de a 
relua experiențele cu arma a- 
tomică în atmosferă nu poate 
să aducă decît prejudicii a- 
cestor tratative.

In declarație se arată în 
continuare necesitatea preîn- 

. tîmpinării răspîndirii armei 
nucleare în alte țări, în primul 
rînd în Germania occidentală, 
precum și 
în Europa 
de arma
'Consiliului
din Austria 
mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace care va avea 
loc la Moscova în iulie 1962

J 
f

Aprecierea pavilionului R. P. Romine 
ia Tîrgul de la Leipzig

necesitatea creării 
a unei zone libere 
atomică. Prezidiul 
partizanilor păcii 

salută Congresul

la

Delegafia R
GENEVA 12 (Agerpres).
Duminică seara a sosit 

Geneva delegația R. P. Romî
ne care va participa la lucră
rile Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

Delegația este condusă de

P. Romîne
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe. Din dele
gație faC parte George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe și general- 
maior Constantin Șandru.

---------------0--------- —-

Rezoluțiile adopte de Congresul 
Național pentru apărarea păcii 

din Franța

BERLIN 12. Corespondentul 
Agerpres transmite :

La Tîrgul internațional de la 
Leipzig ău sosit noi vizitatori 
și specialiști din R.D.G. și din 
străinătate. Se remarcă pre
zența unui număr de oameni 
de afaceri din Republica Fe
derală Germană.

Ziarul „Neues Deutschland" 
(apreciază că pavilionul Repu
blicii Populare Romîne este o 
dovadă a dezvoltării extrem 
de rapide din ultimii ani a e-

---------------©

conomiei romîne. In mod deo
sebit ziarul relevă produsele 
industriei electrotehnice, remar- 
cînd înaltul lor nivel și faptul 
că, acoperind nevoile interne 
ale țării, ele sînt destinate tot 
mai mult și exportului.

Ziarul scrie în continuare 
expoziția romînă cuprinde 
lingă produse ale industriei
limentare și textile și produse 
ale noii industrii. Romînia s-a 
dezvoltat ca o importantă țară 
industrială.

că 
pe 
a-

12 (Corespondentul 
transmite î
martie au luat sfîrșit 
lucrările congresului 
pentru apărarea pă-

PARIS 
Agerpres

La 11 
la Paris 
Național 
cii din Franța, congres la ca
re au luat parte peste 1.000 
de delegați din toate colțurile 
țării.

Congresul a discutat pe larg 
sarcinile care stau în fața 
luptătorilor pentru pace din 
Franța, subliniind oportunita - 
tea și importanța convocării 
Congresului Mondial pentru 
pace și dezarmare. Congresul 
a adoptat mai multe rezoluții.

In rezoluția în problema de
zarmării se condamnă refuzul 
guvernului francez de a parti
cipa Ia tratativele de la Gene
va pentru dezarmare. „Dato
ria noastră și responsabilitatea 
față de generațiile viitoare, se 
spune în rezoluție, cer în mod 
imperios ca partizanii păcii din

------=^-~ : e • ч г ■--------- ----------
Intiinipe Dusk—Schpoden

la 
Ia 
18 
în

GENEVA 12 (Agerpres).
Secretarul de stat al S.U.A., 

Dean Rusk, care se află 
Geneva pentru a participa 
lucrările Comitetului celor 
pentru dezarmare, a plecat
dimineața zilei de 11 martie 
Ia Lausanne cu scopul de a 
se întîlni cu ministrul 
rilor Externe al R.F.G., 
der.

După întrevedere, un 
tor de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe vest-german 
a declarat la o conferință de 
presă că între S.U.A. și R.F.G.

Aface- 
Schro-

purtă -

există un acord deplin în pro
blemele care vor fi discutate 
In timpul lucrărilor Comitetu
lui celor 18 pentru dezarmare, 

in legătură cu aceasta cer
curile ziaristice locale arată 
că în timpul întrevederii mi
nistrul Afacerilor Externe vest- 
german i-a cerut secretarului 
de stât al S.U.A. să nu ad
mită adoptarea de către Co
mitet a unor hotărîri care să 
poată obliga Germania occi
dentală să facă parte dintr-o 
zonă denuclearizătă și să-și 
limiteze arm; .nentele

Franța și îndeosebi tineretul 
nostru să nu precupețească 
nici un efort pentru înfăptui
rea dezarmării generale totale 
și controlate". O atenție deo
sebită a fost acordată! de Con
gres problemei algeriene. Ex 
primîndu-și — într-o rezoluție 
în această problemă — satis
facția față de actualele trata
tive de la Evian, care ar putea 
duce la încetarea vărsării de 
sînge în Algeria, delegații la 
Congres au subliniat în ace
lași timp necesitatea menți
nerii vigilenței în condițiile 
cînd rezolvarea problemei al
geriene este îngreunată de ac
tivitatea banditească a elemen
telor fasciste din O.A.S.

In rezoluția pe marginea 
problemei germane se exprimă 
îngrijorarea partizanilor păcii 
din Franța în legătură cu pre
tențiile Germaniei occidentale 
de S dispune rde arma nuclea
ră. Rezoluția arată căi este în 
Interesul Franței să recunoas
că neîntîrziat R. D. Germană 

șși să lupte pentru încheierea 
Tratatului de pace, care ăr con
sfinți Actualele frontiere ale 
Germaniei. -

_==©==—
La Londra

Kflw (e preiesi iimtilH 
experienteler ii inarnărilir 

ntîieaie
12 (Agerpres). 
Trafalgar din Lon- 
loc la 11 martie un 

semn de

*

Іпйеіетеа lucrărilor congresului a X-lea 
al Partidului progresist al oamenilor muncii 

Cipru
marea continentului african 
într-o zonă denuclearizată și 
propunerea reprezentantului Ci
prului la O.N.U. ca Ciprul să 
fie inclus în această zonă de
nuclearizată.

într-o altă rezoluție, Congre
sul își exprimă solidaritatea 
cu Manolis Glezos, eroul na
țional al Greciei și cu alți 
luptători pentru demoqrS^o 
care zac în închisorile Greciei 
și cere eliberarea lor.

Delegații la congres au ales 
noua conducere a partidului și 
au adoptat modificările la sta
tutul partidului. Ezekias Papa- 
ioannu a fost reales secretar 
general al Partidului progre
sist al oamenilor muncii din 
Cipru.

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

din
NICOSIA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 11 martie a luat sfîrșit 

cel de-al X-lea Congres al 
Partidului progresist al oame
nilor muncii din Cipru (AKEL) 
ale cărui lucrări au durat pa
tru zile.

Congresul a adoptat două 
rezoluții. Al X-lea Congres al 
A.K.E.L., se spune într-una 
din aceste rezoluții, consideră 
de datoria sa să exprime cel 
mai hotărît protest împotriva 
existenței și menținerii în Cipru 
a bazelor militare și atomice 
engleze și cere lichidarea lor.

Congresul sprijină în între
gime rezoluția recent adopta
tă de Adunarea Generală a 
O.N.U. cu privire la transfor-

Tratative japono*sud=coreene
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Efectele dezarmării
asupra economiei mondiale

**
»-

*•
* *

»»
»»

*»
* »

**
•♦

»*
 •

NEW, YORK 12 (Agerpres). 
La 11 martie a fost dat pu

blicității raportul unui grup 
internațional de experți, al
cătuit din economiști și pro
fesori universitari din zece 
țări — U.R.S.S., Marea Brita- 
nie, Sudan, Pakistan, R. P. 
Polonă, S.U.A., Franța, India, 
Venezuela și R. S. Ceho
slovacă — cu privire la efec
tele dezarmării generale și 
totale asupra economiei mon
diale. Grupul a fost însărci
nat de Adunarea Generală 
O.N.U. să elaboreze acest ra
port care va fi înaintat mem
brilor țărilor participante la 
Conferința pentru dezarmare 
de la Geneva, precum și 
Consiliului economic și so
cial al O.N.U. și Adunării 
Generale O.N.U.

In raport se subliniază că 
dezarmarea generală si tota
lă „AR CONSTITUI O BI
NEFACERE ABSOLUTA PEN
TRU ÎNTREAGA OMENIRE" 
și că problemele ridicate de 
dezarmare pot fi rezolvate 
de toate țările, indiferent de 
sistemul lor economic sau 
social. Subliniind că cheltu
ielile militare actuale — ca
re sînt apreciate la cifra de 
aproximativ 120 miliarde do
lari anual — constituie „o

londra 
In piața 

dra a avut 
miting de masă în 
protest împotriva experiențelor
nucleare și cursei înarmărilor 
nucleare, organizat ,de „Comi
tetul celor 100“ și de .-Mișca
rea pentru dezarmarea nu
cleară".

Au luat cuvlntul cunoscuți 
militanți ai „Mișcării pentru 
dezarmarea nucleară" : Sydney 
Silverman, membru în Parla
ment, preotul Donald Soper, 
В. Willis, secretarul general al 
Sindicatului tipografilor din 
Londra, precum și reprezen
tanți ai institutelor de învă- 
țămînt din capitala Angliei.

Vorbitorii s-au referit la u- 
rlașa primejdie pe care o pre
zintă pentru omenire cursa 
continuă a înarmărilor nuclea
re și noile experiențe cu arma 
atomică preconizate de pute
rile occidentale.

I
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TOKIO 12 (Agerpres).
La 12 martie au început la 

Tokio tratative japono-sud- 
coreene la nivelul miniștrilor 
de Externe. După cum s-a mai 
anunțat, scopul acestor trata
tive este „normalizarea" rela
țiilor japono-sud-coreene. Ob
servatorii japonezi relatează 
însă că scopul tratativelor, la 
grăbirea cărora un însemnat 
aport și-au adus și S.U.A., este 
de a mobiliza Japonia în a- 
jutorul dictaturii șubrede din 
Coreea de sud, de a împiedica 
unificarea pașnică a Coreei și 
de a crea în Extremul Orient 
un nou bioc agresiv—N.E.A.T.O. 
— din care să facă parte Co
reea de sud, Japonia, Filipi- 
nele și iTaivan. După cum se 
arată într-o declarație a C.C. 
bl Frontului Unit Democrat 
Patriotic Coreean, aceste tra
tative nu sînt decît noi ma
nevre ale militariștilor japo
nezi îndreptate spre o nouă 
invazie economică, politică și 
militară în Coreea de sud.

In prezent, în Japonia au loc 
numeroase mitinguri și de
monstrații de protest împotri
va tratativelor japono-sud- 
coreene pe care poporul japo
nez le consideră pe drept cu-

vînt o mare primejdie pentru 
pacea și securitatea in Extre
mul Orient. La 12 martie, în 
fața clădirii Ministerului de 
Externe al Japoniei numeroși 
reprezentanți ai Consiliului na
țional al organizațiilor care 
luptă pentru încetarea trata
tivelor japono-sud-coreene, au 
organizat o demonstrații la ca
re au cerut guvernului să re-« 
nunțe la planul de a stabili re
lații cu guvernul sud-coreean. 
O cerere asemănătoare au for
mulat și membrii Ligii coreeni
lor care locuiesc în Japonia.

gravă primejdie politică" și 
impun „o grea povară eco
nomică și socială" expert’s 
au ajuns la concluzia că îi» 
tr-o lume dezarmată guver 
nele vor putea acorda o a 
tenție mai mare învățămîn 
tului, sănătății, ridicării ni
velului de trai, asigurărilor 
sociale, științei și artelor. Ei 
adaugă că dezarmarea va 
permite intensificarea cola
borării internaționale in do
meniile folosirii energiei a- 
tomice în scopuri pașnice, 
cercetărilor spațiale, exploră
rii Arcticei și Antarcticei, - 
transformării climei unor * 
mari regiuni de pe pămînt. * 

Autorii raportului arată că ♦ 
„nu trebuie să existe îndoieli ♦ 
că trecerea la scopuri pașni- ț 
ce a resurselor folosite în♦ 
prezent în domeniul militar * 
poate fi realizată spre binele ț 
tuturor țărilor și poate duce * 
la îmbunătățirea condițiilor * 
economice și sociale în lume". * 

In raport, se subliniază in * 
același timp că țările slab * 
dezvoltate vor avea numai de * 
cîștigat de pe urma lichidă
rii încordării internaționale, 
iar dezvoltarea lor economi
că ar fi accelerată ca urmare 
a ajutorului țărilor indus
trializate dezvoltate.

• ♦
♦> 
o

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

LISABONA. Corespondentul 
din Lisabona al Agenției 
France Presse relatează că la 
10 martie tribunalul militar a 
condamnat la pedepse variind 
intre 4 luni și un an și jumă
tate patru participanți la ma
nifestația de protest împotri
va regimului fascist al lui Sa
lazar, care s-a desfășurat în 
orașul Porto la 8 martie.

LIMA. In cadrul unei confe
rințe de presă, organizată de 
Frontul național de eliberare 
din Peru s-a anunțat numirea 
generalului Cesar Pândo Egus- 
quiza drept candidat al Fron-

tului la alegerile prezidențiale 
care vor avea loc în Peru în 
luna iulie anul acesta.

WASHINGTON. James Jack- 
son, redactor-șef al ziarului 
„The Worker", a fost condam
nat la șase luni închisoare pen
tru refuzul de a comunica tri
bunalului și marelui juriu fe
deral numele colaboratorilor 
ziarului, ale conducătorilor 
P.C. din S.U.A. și de a răs
punde la întrebările referitoa
re la politica, activitatea prac
tică a ziarului și la legăturile 
Iui cu Partidul Comunist din 
S.U.A.

PROGRAM DE RADIO
14 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică, 9,00 
Concert de muzică din орете, 
Î0,08 Teatru la microfon: 
„Liturghia de la miezul nopții" 
de Peter 
populară 
zică din 
populară 
muzicale 
tori, 15,40 Muzică ușoară ro- 
mîneăscă, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,30 In slujba patriei, 
18,20 Poșta muzicală (8), 19,40 
Dansuri din opere și operete, 
20,40 Din viața fie concert a 
Capitalei, 21,15 Cine știe cîș- 
tigă (reluare). PROGRAMUL 
II. 12,55 Muzică ușoară de 
compozitori din țări socialiste, 
13,25 Melodii populare romî- 
nești, 14,03 Muzică de estradă,
14.30 Arii din opere cerute de 
ascultători, 15,00 Cîntece și 
jocuri de pe întinsul patriei,
16.30 Program de tangouri, 
16,50 Curs de limba rusă, 17,00 
Muzică din operete, 18,05 In
terpret la microfon, 19,30 Din 
literatura R. D. Germane, 20,00 
Muzică ușoară, 20,40 Muzică 
corală sovietică, 21,15 Concert 
de muzică populară romîneas- 
că, 22,00 Ciclul „Pagini din 
muzica contemporană".

Karvaș, 12,00 Muzică 
din Ardeal, 14,00 Mu- 
operete, 14,30 Muzică 
rusă, 15,10 Programe 
alcătuite de ascultă -
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