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LA MINA PEîWLA

Planul la lucrările de pregătiri 
să fie realizat ritmic!

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
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9 care fac parte tovarășii Vereș Ar- 
y pad, Dumitrică Sabin, ^miguleț 
’ Iosif, Varvari Fi is tor, Țențu loan 

se ocupă și de re condiționare a u- 
; piese scoase din uz. Zeci de 

conuri și elemenți pentru bateria 
de multicicloane, serpentine pen
tru supraîncalzitor, rotoare 
ventilatoare; a căror valoare 
calculată se ridică la 60.000 
au putut fi redate procesului 
producție.
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La termocentrala Paroșeni, for- :
mația de reparație și întreținere a I
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Fapte c'e întrecere

Formație fruntașă

agregatelor rotative condusă de 
comunistul Diaconu llie și~a ciș
tigat pe merit un bun renume. 
In cursul primelor trei trimestre 
din acest an, formația a reparat 
economicos și înainte de termen 
moara de cărbune nr. 2, ventila
torul de gaze și ventilatorul de aer 
de la cazanul nr. 2, pompele de 
injecție pentru evacuarea hidrau
lică a cenușei din secția cazane și 
altele.

Uotărîtă să ocupe în întrecere

de 
re
lei, 
de

Reparații 
înainte de termen
Lăcătușii Popescu loan, Dolocu 

Vasile, Radu Alexandru și Păsula 
Sava lucrează la termocentrala 
Paroșeni într-o echipă de repa
rații termomecanice. Cu prilejul 
unei recente reparații la o turbo- 
pompă ei ~au recondiționat, 
sudură și strunjire, părțile ei 
torice și rotorice.

iMÎndu-și noi angajamente
cadrul întrecerii socialiste ei și-au 
adus contribuții și la repararea cu 
6 zUe 
imjtrtante agregate termice 
tribuind astfel la producerea 
fora planului a mii de kWh 
gie electrică. De numele și
vitatea muncitorului comunist Po
pescu loan se leagă și alte reali
zări. Inovator pasionat, el a cons
truit o greblă mecanică pentru cu
rățirea apei Jiului la baraj și a 
conceput un dispozitiv automat
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La clubul sindicatelor din Lupeni s-a înființat de curînd 
un cerc de artizanat pe care îl frecventează 57 de amatori 
adulți și 31 școlari.

IN CLIȘEU: Un aspect din cercul de artizanat.
---------------Q---------------

Utemiști fruntași în producție aleși 
în noul birou al organizației U.T.M.
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pentru echilibrarea rotoarelor de 
? în timpul de

montărilor. In prezent, harnicii 
lăcătuși din echipa condusă de 
Popescu Ioan studiază posibilita
tea de a reduce termenele la o se
rie de reparații planificate pentru 
luna viitoare.
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De la începutul anului și piuă 
în prezent, colectivul sectorului de 
prelucrare al preparației Petrila a 
produs 12.541 tone brichete peste 
prevederile planului. Acest spor 
de producție a făcut ca planul pe 
primele zece luni ale anului cu
rent să fie îndeplinit cu două săp- 
tămîni înainte de termen.

In acest sector majoritatea munci
torilor o formează tinerii iar succe
sele obținute depind în mare mă
sură de felul cum fiecare tînăi 
participă la întrecerea socialistă, 
de felul cum folosesc din plin cele 
opt ore de muncă. Acest lucru a 
fost subliniat în darea de seamă 
prezentată cu prilejul alegerii nou
lui birou al organizației U.T.M 
din sector. Mobilizați de organi
zația U.T.M., urmînd exemplul 
înaintat al comuniștilor, tinerii 
muncitori au contribuit din plin 
la creșterea calității brichetelor, a 
căror coeziune a fost îmbunătăți
tă cu 2 la sută față de prevederile 
S.T.A.S. iar prețul de cost a fost 
redus în fiecare lună cu 4—9 lei 
pe tonă. De asemenea, 5-a redus 
și consumul specific de aburi. In 
trimestrul III, de exemplu, consu

mul de aburi a fost redus cu 19,8 
la sută față de nivelul planificat.

Luînd cuvîntul în adunarea de 
alegeri, tinerii participanți la dis
cuții, printre care tovarășii Oprean 
Tiberiu, Feheț Gheorghe, Feneș 
Eduard, Stăncioiu Aristotel au 
arătat că îmbunătățirea activității 
tinerilor în producție constituie un 
rezultat al muncii de educație co
munistă desfășurată de organizația 
U.T.M. Un număr de 38 utemiști 
au participat cu regularitate la cer
cul de învățămînt pentru studierea 
Statutului U.T.M., se organizează 
tot mai des manifestări culturale 
pentru tineri. Colectarea de fier 
vechi, participarea la activitatea 
clubului, la întreceri sportive fac 
parte din programul celor mai 
mulți tineri.

Din noul birou ales de adu
nare fac parte și tinerii Nicolae 
Andrei, secretar, Mihai Constantin 
III, Sitea loan, toți fruntași în 
producție care se achită în același 
timp cu cinste de sarcinile ce le 
revin în calitate de utemiști.

CONSTANTIN BADUȚA
corespondent

Minerii de la Petrila și-au 
ciștigat un binemeritat renu
me in privința realizării cu 
succes a angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă. Din 
abatajele minei au fost extra
se peste plan de la începutul 
anului aproape 13.600 tone de 
cărbune energetic. Productivi
tatea muncii, exprimată în 
tone de cărbune pe post, a 
sporit in medie pe exploatare 
la 1,284 tone. Prin reducerea 
prețului de cost s-au realizat 
economii suplimentare, în pri
mele nouă luni ale anului, în 
valoare de 520.000 lei.

Lupta pentru realizarea rit
mică a planului lucrărilor de 
pregătiri a stat, de asemenea, 
în centrul atenției colectivu
lui minei Petrila. In primul 
trimestru al anului planul la 
lucrările de pregătiri în steril 
și cărbune a fost îndeplinit în 
proporție de 111,4 la sută, iar 
în trimestrul II în proporție 
de 100,4 la sută.

Cum e firesc, colectivul mi
nei trebuia să-și dezvolte rea
lizările în această direcție. Ce 
s-a intimplat însă ? In tri
mestrul III planul la lucrările 
de pregătiri pe exploatare nu 
a fost îndeplinit decît în pro
porție de 89,7 la sută, iar în 
primele două decade ale lunii 
octombrie planul fixat a ră
mas în urmă cu aproape 23 
procente.

O serioasă rămînere în 
mă a planului de pregătiri e- 
xistă în sectoarele I și IU. In 
aceste sectoare, deși lucrează 
brigăzi de mineri cu o bogată 
experiență în lucrările de pre
gătiri, viteza medie de avan
sare în galerii nu depășește 30 

de metri lunar.
Se poate oare 
numi bună vi
teza de avansa
re realizată de 
brigada 
rului

Constantin 
sectorul III, ca
re în luna tre
cută a atins 
doar 20 m. de 
galerie, sau cea 
realizată de 
brigada condu
să de Bartha' 
Ștefan din ace
lași sector care 
în aceeași pe- 
prioadă a obți
nut doar 19 me
tri de galerie ?

Una din cau-

mine- 
Tucă' 

din

zele care fac ca
■CMC—COt
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ur-

brigăzile minerilor de la lu
crările de pregătiri să obțină 
avansări mici este slaba lor a- 
provizionare cu vagonete goale 
și materialele necesare precum 
și controlul insuficient al mun
cii acestor brigăzi din partea 
personalului tehnico-ingine- 
resc.

Dacă conducerile sectoarelor 
ar sprijini în aceeași măsură 
brigăzile de la pregătiri cum 
le sprijină pe cele de la căr
bune rezultatele, desigur, ar 
fi altele. Un bun exemplu In 
această direcție îl constituie 
sectoarele II și IV. Aici brigă
zile de Ia pregătiri, primind 
un real sprijin din partea con
ducerii sectoarelor, reușesc să 
obțină realizări însemnate. 
Bunăoară, brigada minerului 
Darie Gheorghe din sectorul 
II, lucrînd la o galerie de ba
ză de pe stratul 9, a obținut o 
viteză de avansare de peste 60 
metri pe lună. De asemenea, 
brigăzile conduse de minerii 
Kibedi Adalbert și Ropotă Mi
hai au atins viteze medii de 
avansare de aproape 50 m. lu
nar.

Volumul producției de căr
bune la mina Petrila este în 
continuă creștere. Cu atît mai 
mult se impune minerilor și 
tehnicienilor petrileni să-și 
realizeze ritmic planul lucră
rilor de pregătiri care au ca 
scop deschiderea de noi fron
turi din care se va exploata 
cărbunele.

Să se acorde deci toată a- 
tenția îndeplinirii planului lu
crărilor de pregătiri în sec
toarele productive ale exploa
tării miniere Petrila !

C. MATEESCU
---------- 0-----------------

Cîteva probleme legate de îmbunătățirea 
transportului în comun

Strungarul Lazăr Nicolae 
este apreciat la U.R.U.M.P. 
pentru hărnicia sa. In fiecare 
Urnă el își depășește sarcinile 
țe plan cu 35—40 la sută, lu
crările executate fiind de bu
nă calitate.

Clișeul nostru înfățișează pe 
strungarul Lazăr Nicolae în 
timpul lucrului.

Stațiile de autobuz pot fi 
ușor remarcate nu atît după 
tăblițele indicatoare, cît după 
faptul că aici se găsesc a- 
proape in permanență aglo
merări de oameni. Mai ales în 
orele cînd minerii și munci
torii merg la lucru, zeci de oa
meni se întreabă îngrijorați: 
Oare nu vom întîrzia din nou ? 
Nu de puține ori numeroși 
mineri care muncesc la Petri
la, muncitori de la preparație 
sau de la U.R.U.M.P. întîrzie 
de la lucru așteptînd autobu
zele. Uneori vin două-trei unul 
după altul, alteori nici unul. 
Iar oamenii se Întreabă : care 
este cauza ?

Această întrebare a fost pu
să zilele trecute tovarășului 
Scutaru Valeriu, șeful secției 
transporturi auto de la I.C.O. 
Petroșani. O întrebare care a 
dat naștere la multe discuții, 
din care au reieșit totuși u- 
nele cauze care fac ca zeci și 
sute de cetățeni să piardă ore 
prețioase așteptînd autobuzul...

Reparațiile curente trebuie 
executate mult mai operativ!

De cum intri în incinta ga
rajului I.C.O. te surprinde 
faptul că aici în plină zi, gă

sești multe autobuze care ar 
fi trebuit să circule pe trasee. 
Peste un timp poarta garaju
lui se deschide, lăsind să in
tre încă un autobuz : are un 
defect la instalația electrică. 
Nu s-a închis bine poarta și 
în fața ei se oprește un alt 
autobuz: trebuie schimbată 
membrana de la pompa de 
benzină. Și-n locul lor pe 
traseu se ivesc goluri, oamenii 
așteaptă.

In mod normal, raportat la 
parcul de mașini, în garaj ar 
trebui să se găsească pentru 
reparații curente cel mult trei 
autobuze. Dar în ziua de 26 
octombrie se găseau în garaj 
6 autobuze. Se poate vedea 
că, în ce privește reparațiile 
curente, lucrurile nu merg bi
ne : durează prea mult, se 
fac cu întîrziere. Două cauze 
determină această stare de lu
cruri. In primul rînd, efecti
vul de întreținere a parcului 
de mașini e descompletat. 
Conducerea I.C.O. nu a luat 
măsuri pentru a angaja încă 
6 mecanici auto, deși lipsa 
lor se resimte. Pe rde altă par
te mulți șoferi recurg la ser
viciile garajului pentru repa
rații mici, care pot îi reme

diate pe loc, la capetele de 
linie.

Judecind după specificul 
muncii la un garaj destinat 
transporturilor în comun, se 
impune necesitatea formării 
unei echipe care să efectueze 
in timpul nopții reparațiile 
curente semnalate de șoferi 
la intrarea în garaj, astfel ca 
ziua autobuzele să fie redate 
circulației.

Probleme de nerezolvat ?
S-a arătat că in garaj stau 

mașini pentru reparații cu
rente care nu pot fi efectuate 
la timp. Mai sînt și alte auto
buze în stare bună de func
ționare care nu circulă din 
lipsă de conducători auto. Se 
susține că lipsa de șoferi per
sistă deoarece la transportul 
in comun se cer conducători 
auto care să aibă cel puțin 5 
ani vechime la volan. Dar da
că conducerea I.C.O. s-ar fî 
preocupat de această proble
mă cu siguranță că ea putea 
fi rezolvată. Bunăoară, dacă 
s-ar fl cerut sprijinul organe
lor locale, se putea ajunge la

I. BKANEA

In activitatea sa de îndru
mare a organizației U.T.M.; 
comitetul orășenesc U.T.M. din 
Petrila folosește un larg activ 
extrabugetar din rîrtdtcrile ce
lor mai buni utemiști.

IN CLIȘEU: Tovarășul 
Strikberger Eugen, secretarul 
comitetului orășenesc U.T.M. 
dînd indicații unui grup de ac
tiviști extrabugetari înainte de a 
pleca pe teren.

(Continuare în pag. 3-a)

La oficiul P.T.T.R. 
Petrila

Datorită muncii conștiincioase a 
factorilor și a celorlalți lucrători; 
la oficiul P.T.T.R. din Petrila se 
obțin rezultate bune. Factorul poș
tal Nicula Gheorghe, care cons
tituie un exemplu de conștiinciozi
tate, și-a depășit prevederile de 
plan cu 13 la sută. Telefonista 
Ilieș Georgeta pune un mare ac
cent pe deservirea în bune condi- 
țiuni a abonaților telefonici, fapt 
care i-a dat posibilitatea să de
pășească planul la convorbiri te
lefonice cu 8 la sută fără să aibă 
nici o reclamație. Cu stăruință au 
muncit și alți lucrători, ceea ce a 
avut drept rezultat depășirea pla
nului de servicii pe întregul ofi
ciu cu 1,5 la sută.

PETRU GAINA 
corespondent
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Preocupare la club
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Mă uit în ochii minerilor
Uimit de adîncuri și întoarceri spre soare, — 
Răscolitoare pajiștea erelor
Mă copleșește tumultuos și mă doare.

Pe Vale și apele sînt grele de sens :
Par tulburi, dar vesele cu galopuri departe — 
Deasupra minerilor, într-una imens, 
Cerul se trage-ntr-o parte.

iată-i pleeînd de-aici în pămîntȘi
Cu soarele-n ei, cu lumea, cu visul — 
Fiecare cu cerul în inimă frint 
Umanizează în adîncuri abisul.

S-aud inerții rupîndu-se-ntr-una
Și timpu-șl destramă ador mirea căruntă; 
Palma prin galerii e luminoasă ca luna 
Și adîncurile cîntăc

„.Poate pe-afară iubirea scrutează
Cu ochii ei mari, cu adîncuri de mină, 
Și se face în oameni amiază 
Și noi alergăm în lumină. 8

8
8 
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FILMUL SĂPTĂMÎNII : |fLA 30 DE ANI"

ION CRtNGULEANU

In prezent pe ecranul cine
matografului „Al. Sahia“ din 
Petroșani rulează filmul „La 
30 de ani", o producție a stu
diourilor „Bielorusfilm“.

Filmul tratează o impor
tantă problemă etică: con
duita morală a femeii îndră
gostite. E istoria vieții svetla- 
nei. desenatoare tehnică și 
responsabila cercului artistic 
dlntr-un combinat. După o că
sătorie nereușită, intilnește a-

Captea

devorata dragoste în persoa
na aviatorului Zahar. Dar și 
această iubire e pusă la grea 
încercare. In urma unui acci
dent suferit de Zahar, Svetla
na devine pradă fricii care o 
determină să comită fapte ne
cugetate. Conflictul ei sufle
tesc va fi rezolvat atunci cînd 
rămasă singură, îșl va reedu
ca voința și va deveni din nou 
demnă de omul iubit, îșl va 
cuceri dreptul la fericire.

©-----------------

ppieten bun
De Ia începutul anului și 

pînă acum, la standul de cărți 
ide la Uzina de reparat utila) 
minier Petroșani s-au vîndut 
muncitorilor cărți tehnice și 
politice în valoare de 6.689 lei.

Desfășurind o activitate rod
nică, difuzoarea Zamfirescu 
Ana aprovizionează mereu stan
dul cu noutăți și duce o lar
gă activitate de popularizare

și răspîndire a cărții în între
prindere.

Printre cei care în ultimul 
timp și-au format biblioteci 
personale cu cărțile cumpă
rate de la stand, se numără și 
tovarășii Szabo Zoltan, Ivinici 
Ioan, Pohl Matilda, Măgureanu 
Dezideriu, Bălășoiu Nicolae, 
Cioara Nicolae și alții.

I. BERTOTI 
corespondent

Prezentare

„Ieșirea din Apocalips" 
de Al. /. Ghilia

Recent a apărut ediția a doua 
revăzută, a romanului „Ieșirea din 
Apocalips" de Alecu Ivan Ghilia. 
Autorul face parte din tînăra ge
nerație de prozatori romîni, care 
s-a remarcat datorită talentului 
său epic în plină evoluție.

Lectura romanului, atît datorită 
tematicii abordate cit și mijloace
lor artistice folosite, este deose
bit de captivantă. Cititorului i se 
Zugrăvește perioada premergătoare 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist, atmosfera specifică marilor 
încleștări. Cu deosebită profunzi
me este conturată psihologia eroilor 
principali, frămîntările și bucuriile 
lor. Asistăm la momente dramati
ce puternice, izoorîte din proble
mele momentului decisiv, din pro
blemele cele mai arzătoare ale e- 
pocii. Capitolele scurte, 45 la nu
măr, redau cu măiestrie, aidoma 
unor secvențe de film, tensiunea 
caracteristică acelor zile, modul 
de acționare al eroilor în împre
jurările date.

In centrul acțiunii se află însăși 
partidul, comuniștii. Cu deosebită 
forță autorul evocă eroismul lup
tătorilor pentru fericirea poporului, 
legăturile lor cu masa de oameni 
ai muncii, încrederea în victorie 
chiar în condițiile celei mai crun
te terori. In opoziție cu aceste 
chipuri luminoase. întîlnim lipsa 
de omenie și scrupule a reprezen
tanților aparatului de stat, a ar
matei burgheze și clerului care, în 
lupta pentru menținerea vechilor 
rînduieli, recurg la teroare și cri
mă. Toate acestea nu pot infringe 
voința de neclintit a comuniștilor, 
crezul lor în izhinda finală.

In mai multe capitole, ca un 
leit-motiv, apare, în mâinile unor 
oameni diferiți și de condiție so
cial diferită un manifest tipărit 
în acea vreme de partid. Este 
înfățișat cu vigoare efectul pro
dus de cuvintele curajoase, botă- 
rîte ale comuniștilor, care insuflă 
încredere oamenilor, îi mobilizea
ză pentru înfăptuirea marelui act 
de întoarcere a armelor împotriva 
Germaniei hitleriste.

Romanul „Ieșirea din Apocalips" 
este una din realizările valoroase 
ale literaturii noastre. Atît din 
punct de vedere artistic cit și din 
punct de vedere instructiv consti
tuie o lectură interesantă, care cap- 

i tivează atenția cititorului 
' . — V- ADRIAN

Peste noul oraș Uricani co- 
borîse inserarea. Pe arterele 
largi, în apartamentele mine
rilor, ca pretutindeni în oraș 
s-au aprins luminile. Spre club 
se îndreptau în grabă cîțiva 
tineri.

— Hai mai repede — se a- 
dresă unul dintre ei celorlalți 
uitîndu-se din cînd în cînd la 
ceas. Uite, trebuia să fim la 
club. O fi început repetiția.

...Repetiția însă nu începu
se. Din cele opt perechi de 
dansatori, nu veniseră decît 
patrii. Tovarășul Florea Emil, 
instructorul echipei de dan
suri era neliniștit.

— Toți mi-au promis că se 
vor ține de treabă — spuse în
ciudat instructorul. Am plani
ficat să învățăm două dan
suri noi cu care vom Ieși pe 
scenă în cadrul programului 
ce-1 vom prezenta în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie. Dar nu 
știu ce-i cu băieții de lipsesc 
astăzi I

Cineva însă lămuri situația.
— Vin șî ceilalți imediat. 

Au avut o ședință la mină...
...In celelalte săli ale clubu

lui se desfășoară o vie acti
vitate. Se joacă șah, rummy, 
se cîntă, se fac glume. Tova
rășul Bota Liviu, directorul 
clubului nu stă o clipă locu
lui. intră dintr-o sală în alta, 

urmărește cum 
decurg repeti
țiile, stă de vor
bă cu tinerii 
artiști amatori, 
le dă îndru
mări.

— Cum stăm 
cu programul 
brigăzii artis
tice de agitație, 
tovarășe in
structor ?

— Tovarășe 
director, mai 
am puțin de 
lucru ia el și 
sper ca săptă- 
mina viitoare 
să începem re
petițiile.

— Dar, dar. 
vă văd pe toți 
aici, ce faceți ?i

— Deocamda
tă învățăm me
lodiile. In feluli 
acesta ne va fi 
mai ușor.

— Tovarășă! 
Blaj, dimineața 
au venit copiii 
la cerc ?

— Da, tova
rășe director... 
Astăzi am fost! 
foarte mulțumi
tă de ei. Mi-au 
exersat 
Enache 
Sviștea

dalena, Covaci Aurel, Tranda
fir Nicolae...

Era vorba de cercul de rr.dk. 
zică pentru copii. Intr-unT 
din sălile clubului, destinată 
acestui cerc, copiii minerilor 
învață să cînte la instrumen
te. Deschis la 15 septembrie, 
cercul numără 50 de copii 
dintre care 38 la secția acor
deon și 12 la secția vioară. 
Primele rezultate au și înce
put să apară. Tovarășa in
structoare Blaj Maria este 
mulțumită.

— In perioada de vară — 
spune tovarășul Bota Liviu — 
activitatea clubului nostru a 
cam șchiopătat. Acum insă 
sîntem hotărîți să îmbunătă
țim radical munca la club. Pe 
lingă cercul de croitorie, mu
zică, foto și artă plastică, în 
Cadrul clubului vom deschide 
cercul micilor mineri. De ase
menea, noul instructor cultu
ral se ocupă de înființarea 
unui cor pentru care s-au în
scris deja 60 de persoane. ’ 

Intr-adevăr activitatea clu
bului din Uricani a început să 
se îmbunătățească. In fiecare^ 
zi este vizitat de un mare 4?u^ 
măr de oameni ai muncii.

— Este clubul nostru — spun 
ei. Aici avem multe de în
vățat.

D. GHIONEA

frumos
Florica, 

Mag-

Brigada comunistului Cîșlaru Ioan de la 
'sectorul III al minei Petrila și-a cîștigat 
binemeritat renume între mineri.

Majoritatea membrilor brigăzii sînt tineri. 
Timpul liber și-l petrec la club, mulți dintre 
ei făcind parte din formațiile artistice care 
activează aici.

Fotoreporterul nostru, l-a surprins pe An
drei Dumitru, unul din membrii brigăzii exer- 
sînd la acordeon. ,

Participarea inginerilor și tehnicienilor
la activitatea cultural-educativă este imperios necesară I
Munca cultural-educativă de 

masă are menirea să contribuie 
din plin la ridicarea conștiinței so
cialiste a celor ce muncesc, să 
cultive deprinderile caracteristice 
omului nou; ei are menirea să 
îmbogățească cunoștințele oameni
lor despre natură și societate, să 
răspîndească cuceririle științei și 
tehnicii. In această activitate un 
rol însemnat le revine intelectua
lilor care, prin cunoștințele lor, 
prin natura specialității lor, pot 
să aducă un însemnat aport la 
popularizarea realizărilor din cele 
mai variate domenii. Inginerii și 
tehnicienii din cadrul exploatărilor 
miniere și a altor întreprinderi pot 
desfășura, pe linie culturală, o 
astfel de activitate încît să influen
țeze în mod pozitiv rezultatele în 
producție ale diferitelor colective 
de muncă.

La mina și preparația Petrila 
sînt unii ingineri și tehnicieni care 
desfășoară o intensă activitate 
culturală, dovedesc dragoste față 
de sarcina de onoare a fiecărui in • 
telectual de a fi în primele rînduri pe 
frontul răspîndirii științei și cul
turii. Printre aceștia se numără 
inginerii Rusu Aurel. Simota Du

mitru, Donin Francisc, Eisler Ti- 
beriu, Maftei Nicolae, tehnicienii 
Tenczler Ștefan, Rubaș Ștefan și 
alții. Aceștia aduc o contribuție 
valoroasă în domeniul prezentării 
unor conferințe, recenzii și expu
neri interesante, axate pe teme ac
tuale. „Exploatarea straielor groa
se de cărbuni14 (ing. Rusu Aurel), 
„Cum am reușit să obținem randa
mente mari la sectorul 111“ (Ten
czler Ștefan), „Organizarea cit mai 
bună a locului de muncă41 (ing. 
Simota Dumitru) sînt doar cîteva 
din temele prezentate la clubul 
din Petrila în ultimele trei luni.

Din păcate, trebuie să spunem 
că participarea inginerilor și teh
nicienilor la viața culturală din 
Petrila, exceptând cîteva exemple, 
este cu totul nesatisfăcătoare. Iată 
cîteva date care confirmă pe de-a 
întregul cele de mai sus. Deși la 
mina și preparația Petrila numă
rul inginerilor și tehnicienilor este 
de cîteva sute, cititori ai biblio
tecii nu sînt decît 30—40. Numă
rul total al cititorilor bibliotecii 
din rindurile inginerilor, tehnicie
nilor, medicilor, profesorilor și 
funcționarilor din Petrila este de 
numai 71! Ei reprezintă doar 3,4 

la sută din totalul cititorilor. In 
colectivul care sprijină activitatea 
bibliotecii se află doar un inginer 
și un tehnician, care fac recenzii, 
participă la alte acțiuni.

Nici în celelalte domenii ale ac 
tivității clubului situația nu se 
prezintă mai bine. In brigada ar
tistică de agitație, în formațiile 
de teatru, în formațiile de dansuri, 
fanfară, orchestră de muzică popu
lară, orchestră semisimfonică nu acti
vează nici un inginer și nici un 
tehnician ; din 107 persoane din 
cite e compus corul doar unul e 
inginer și patru sînt tehnicieni ; în 
orchestra de muzică ușoară acti
vează un inginer și nici un teh
nician ; la cercurile de muzică și 
arte plastice nu ia parte nici un 
inginer și nici un tehnician. Oare 
la Petrila nu sînt ingineri și teh
nicieni cu diferite aptitudini artis
tice, ei nu dispun de astfel de 
cunoștințe încît să poată contribui 
la desfășurarea unei munci cultu
rale bogate ? Fără îndoială că ast
fel de „argumentări44 sînt cu totul 
nereale. Care sînt atunci cauzele 
ce determină ca la activitatea clu

bului, în total, să nu ia parte 
decît cinci ingineri și nouă tehni
cieni ?

In primul tind, trebuie arătat 
că comitetul sindicatului n-a acor
dat importanța cuvenită antrenă
rii inginerilor și tehnicienilor la 
munca culturală. Astfel se explică 
de ce anume din comisia muncii 
culturale de la mină nu face parte 
nici un inginer, astfel se explică 
de ce între cabinetul tehnic, comi
sia inginerilor și tehnicienilor și 
biblioteca clubului nu există o 
colaborare coordonată. In al doi
lea rînd, conducerea exploatării 
(șef ing. Muru Emil) nu servește 
ca exemplu celorlalte cadre tehni
ce. Șeful exploatării merge la club 
doar cu prilejuri festive. In ai 
treilea rînd, este vorba de un fapt 
cu totul regretabil. Majoritatea 
inginerilor și tehnicienilor tineri, 
cărora statul nostru le-a acordat 
condiții de studiu din cele mai bu
ne ridicîndu-i la o treaptă supe
rioară a cunoașterii, consideră că 
e suficient sărși facă datoria în 
producție, dar nu se simt obligați 
moral să împărtășească și altora 
din cunoștințele lor, să contribuie 
la culturalizarea maselor largi de 
oameni ai muncii. Socotesc această 
activitate drept o povară și nu ca 
o înaltă misiune cetățenească. Ing. 
Mogoș Iosif, șeful sectorului I, 
pe lingă că nu activează pe tărim 

cultural refuză să permită schim
barea programului de lucru (a șu
tului) instructorului de dans, atunci 
cînd prezența acestuia la club este 
necesară ; ing. Felea Mircea, deși 
are talent, nu sprijină activitatea 
creatorilor de texte pentru briga
da artistică de agitație ; ing. Ma
rinescu Lia, de la cabinetul teh
nic, deși solicitată, refuză să par
ticipe la activitatea clubului.

Din cauza neparticipării ingine
rilor și tehnicienilor la munca cul
turală, se prezintă uneori conferin
țe, expuneri pe diferite teme teh
nice de oameni incompetenți in 
materie. Și încă o problemă : este 
indiscutabil că prezența inginerilor 
și tehnicienilor la activitatea dife
ritelor formații din club, la acti
vitatea generală, ar atrage după 
sine participarea unui număr mai 
mare de muncitori mineri. Este 
știut că exemplul personal con
vinge ! E o cinste să fii propa
gator al culturii, al noului, e o 
cinste să fii artist amator.

Pentru a asigura atragerea in
ginerilor și tehnicienilor la munca 
culturală, comitetul de partid 
șenesc Petrila trebuie să analizeze 
cauzele slabei activități în acest 
domeniu, să ia astfel de măsuri 
încît participarea cadrelor tehnice 
la viața culturală să-și arate din 
plin roadele.

VICTOR FULEȘI



STEAGUL ROȘU

insemnare
\Amatori de amintiri*
• Petrila are un restaurant nou : * 
« „Transilvania''. Un local elegant, ■>
* sală mare, oglinzi, perdele, co-
• voare, lumină fluorescentă, în- 
»
♦

«
• 

tr-un cuvînt tot ce trebuie ca să • 
te simți bine. Consumatorii — • 
mineri din Petrila — se simt in- I 
tr-adevăr bine. Au și declarat-o ’ 
mulțumind în condica de sugestii • 
colectivului de deservire care se • 

să fie la înălțimea Z e 
restaurau- j 

nu sînt • 
unora • 

un interes ciudat .•

• •♦ s/Zc o sculptură în piatră, un om •
* cu un cerb. Plăcîndu-le pe semne •
♦ in mod deosebit frumoasele coar- J
• ne ale cerbului, unii „amatori de J
♦ amintiri" le-au rupt pînă acum de •
* patru ori. Aceeași oameni au ținut • 
J să lase, la rîndul lor, și ei cite o »
♦ amintire restaurantului. Au îrtsem-. 
Z nat cu țigarea aprinsă tapiseria
î nouă a unor scaune.
• Minerii din Petrila n-au apre- 
$ dat această pasiune pentru ,ju- 
ii/eniruri". Ei au dat pe mina nuli- •

4
ț♦-------------
î străduiește
J condițiilor create.
J Dar nici colectivul
* tului, nici consumatorii
i mulțumiți de atitudinea
.• care dovedesc
* față de eleganța noului local. Pe 
J scara de intrare spre restaurant se

♦

♦ ffez pe unul din acești prea zeloși «
• colecționari, care a fost prins asu- 
t pra faptului.
î O lecție pentru cei care ar mai 
Z fi tentați să-i urmeze exemplul I
; P. DANCIU

4

€u ajutorul comuniștilor
— De gradul de educație șl 

de pregătire profesională a 
muncitorilor, depinde în ma
re măsură realizarea și depă 
șirea sarcinilor de plan, întă
rirea disciplinei în unitatea 
noastră — spunea zilele tre
cute tovarășul Suciu Nistor 
secretarul organizației de ba
ză de la stația C.F.R. Petro 
șani. La noi, gradul de pre
gătire profesională, precum și 
cel de educație, este zilnic a- 
nalizat de miile de cetățeni, 
cu care intră în contact per
sonalul de tren.

Intr-adevăr, pentru ca trans
portul pe calea ferată să se 
desfășoare în bune condițiuni 
se cere din partea fiecărui sa
lariat o muncă stăruitoare 
pentru îmbunătățirea continuă 
a procesului de compunere, 
descompunere și circulație a 
trenurilor de călători șl de 
marfă. In această privință co
lectivul stației se mîndrește 
eu comuniști cum sînt Con- 
stantînescu Teodor, impiegat 
de mișcare, Vladislav Ioan, 
s6f de manevră, Stanoil Teo
dor și Unguraș Ștefan, con 
ductori de bilete, care nu pre
cupețesc nici un efort pentru 
a se achita cu cinste de sar
cinile profesionale, sînt agi
tatori activi ai organizației de 
partid. Dar, la stația Petroșani 
sint șl unii tovarăși care au 
dat mult de lucru colectivu-
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de 
era. 
cere 
mo-

Citeva probleme legate de 
îmbunătățirea transportului In comun

(Urmare din pag. l-a)
o înțelegere cu celelalte în
treprinderi de transport auto 
din oraș (I.R.T.A., B.U.T. Li- 
vezeni) care să transfere la 
I.C.O. șoferi cu o vechime co
respunzătoare, acestea puțind 
folosi și șoferi cu o vechime 
mai mică.

. IPe de altă parte șoferii cu o 
-'^jabă calificare in domeniul 
reparațiilor, pot fi ajutați prin 
organizarea unui curs de ri
dicare a pregătirii profesio
nale, astfel ca el să fie capa
bili să asigure o bună între
ținere a mașinilor încredința
te. De ce nu se face acest lu
cru ?

svlai muîtă disciplină 
în rîndul conducătorilor auto!

Garanția desfășurării in bu
ne condițiuni a transportului 
auto în comun, o constituie 
disciplina. Mulți dintre șofe
rii de pe autobuze au înțeles 
acest lucru și muncesc cu simț 
de răspundere, respectă pro
gramul de circulație, nu de
pășesc timpul de staționare 
la capetele de 
mașinile în condiții bune. Sînt 
însă unii 
certați cu disciplina. 
Brindău Petru, 
Ciobanski Vilhelm, au fost gă
siți la volan duhnind a bău
turi alcoolice, fapt care poate 
provoca accidente cu urmări 
grave. Lipsit de simțul răspun
derii față de muncă, față de 
avutul obștesc, șoferul Oprea 
Aurel a tamponat într-o sin
gură lună 6 mașini scoțîndu-le 
din circulație pe anumite pe
rioade. Sînt frecvente cazu
rile cînd unii șoferi opresc 
mașinile și poartă discuții in
terminabile cu anumiți cunos- 
cuți, uitind de cetățenii din 
autobuz, frinînd buna desfă
șurare a transporturilor. Or
ganizația de bază din cadrul 
I.C.O. a neglijat munca poli- 
tico-educativă în rîndul con
ducătorilor auto, nu-i ajută 
să înțeleagă că la volan tre
buie muncit disciplinat, cu 
răspundere, pentru a asigura 
o bună deservire a populației. 
Nici controlorii Bălan Aurel, 
Gruia Gheorghe, Trifănescu 
Maria, Olteanu Aristia nu-și 
aduc din plin contribuția la 
sesizarea și înlăturarea defi
ciențelor în desfășurarea cir
culației autobuzelor.

Există condiții pentru o mai 
-jună desfășurare a transpor
turilor auto în 
șui Petroșani, 
construiește un 
re va asigura 
pentru gararea 
autobuzelor. Șeful secției trans
porturi auto, tovarășul Scu- 
taru Valeriu, numit 
mult în acest post, 
mult interes pentru 
tățirea transportului 
mun. sînt însă probleme care 
depind de conduoerea între
prinderii și a căror rezolvare 
e tărăgănată. Acum, cînd 
timpul devine friguros, auto
buzele trebuie să 
regularitate, fără 
Conducerea I.C.O. 
treacă, în 
concrete 
cerințelor 
mun ale 
din oraș.

comun in ora- 
In prezent se 
garaj nou ca- 
condiții bune 
și întreținerea

nu de 
depune 

Imbună- 
în co-

circule cu 
Întrerupere, 
trebuie să 
la măsuri 
satisfacerea

sfirșlt, 
pentru 
de transport In co- 

oamenilor muncii

linie, întrețin

conducători auto 
Șoferii 

Oprea Aurel,

lui pentru a-i aduce pe dru 
mul cel bun. Unul dintre a- 
eeștia era și șeful de manevră 
Rotaru Gheorghe.

Datorită slabei preocupări 
pentru ridicarea nivelului său 
profesional, acesta nu a reu
șit la examinarea anuală și a 
fost retrogradat in funcția de 
manevrant. Deși unii tovarăși 
de la stație au încercat sâ-1 
ajute pe Rotaru să-și ridice 
nivelul profesional, de fiecare 
dată se loveau de incăpățina- 
rea lui.

— Ce, sînt copil de îmi tot 
dați înainte cu educarea și cu 
ridicarea nivelului profesio
nal ? Știu eu să mă descurc 
și fără ajutorul vostru.

Dar cînd se văzu retrogra
dat, și-a dat seama cit 
mult greșise. Tirziu nu 
După o perioadă se putea 
reexaminarea lui. In acest
ment critic, biroul organiza
ției de bază i-a dat ajutorul 
necesar. Șeful de manevră 
Vladislav Ioan și acarul Po
pescu Ioan au primit sarcina 
să se ocupe îndeaproape de e- 
ducarea lui Rotaru, să-1 facă 
să-și schimbe atitudinea față 
de muncă. In acest scop s-a 
cerut și sprijinul tovarășului 
Breteanu loan, instructorul 
stației, care l-a ajutat pe Ro
taru să-și ridice calificarea 
profesională.

— Vino la școala persona
lului. astăzi, vel fi reexami
nat, i-a spus lui Rotaru tova
rășul Suciu Nistor, secretarul 
organizației de bază.

La școală, peste 40 acari, 
manevranțî, șefi de manevră 
erau prezent! în sală. In pi
cioare. un bărbat între două 
vîrste răspundea curgător la 
întrebările puse de instructor. 
Toți erau atenți la răspunsu
rile date de tovarășul Rotaru. 
Comisia de examinare a apre
ciat că Rotaru Gheorghe s-a 
pregătit temeinic și merită sa 
lucreze din nou ca șef de ma
nevră.

După reexaminare, Rotaru 
spunea :

— Nu am cuvinte prin care 
să mulțumesc Întregului co
lectiv și în special comuniș
tilor, care m-au ajutat să în
lătur anumite lipsuri, să-mi 
ridic calificarea profesională și 
să revin din nou pe drumul 
cel bun.

I. CRIȘAN 
corespondent

Agitatoarele secției răsucit organizează deseori discuți 
pe tema îmbunătățirii calității firelor și a respectării angaja-1 
mentei or luate pentru sprijini rea inițiativei ,,La 1000 kg. firej 
nici un gram deșeu“.

lat-o pe agitatoarea Turtoi Amalia explicînd muncitoare- • 
lor Stoiculescu Maria, Nan Viorica, Bălan Ioana și Calici Ma
ria rolul torsiunii corecte a firului în îmbunătățirea calității ( 
produselor.

Sîiigele Hoit salveoză
încă din vechime, utiliza

rea sîngelui a fost considerată 
ca un mijloc de a salva viața. 
Utilizarea sîngelui și a deriva
telor sale a ajuns astăzi o me
todă de uz urgent, în spitalele 
noastre, cu care zilnic nenu- 
mărați oameni ai muncii sînt 
salvați de la moarte. Prin com
poziția sa, sîngele servește la 
tratarea și vindecarea unui 
mare număr de bolnavi. El 
este absolut necesar în cazurile 
de accidente cu sîngerare. Aici 
sîngeie donat Înlocuiește sîn
gele pierdut. înainte de ope
rații mari și grele, transfuzia 
întărește organismul spre a-I 
putea face să reziste fără ris
curi operației. De foarte mul
te ori, transfuzia are loc chiar 
în timpul operației, iar după 
operație mai întotdeauna ea 
este de folos pentru înlătura
rea stării de slăbire pe care 
o simte cel operat.

Multe mame, adulți, tineri, 
copii bolnavi de diferite in
fecții, boli de plămîni, boli 
contagioase, cancer, anemii, 
intoxicații etc. își întăresc or
ganismul și pot să învingă 
boala cu ajutorul sîngelui 
transfuzat.

Donator de sînge poate fi 
orice persoană adultă sănă
toasă.

Este un lucru constatat că 
donarea de sînge de către per
soanele sănătoase, bine echi
librate din punct de vedere fi
zic, nu provoacă nici cel mai 
mic rău, căci omul are 1-2 kg. 
de sînge nefolosit ținut în a- 
numite organe din corpul său.

.0---------------

mii ie vicii eflCBciti
Donarea de 250 cmc. de sin

ge nu aduce nici un rău orga
nismului sănătos, creînd chiar 
o stare generală bună, o ușu
rare evidentă. Pentru persoa
nele care au tensiune arte
rială crescută este chiar o ne-, 
cesitate să doneze o parte din 
sîngele lor.

La noi în Valea Jiului, cu a- 
jutorul sîngelui donat, au fost 
salvate mii și mii de vieți o- 
menești. In acest scop centrul 
de recoltare și conservare a 
sîngelui din Petroșani a dus 
și duce o activitate meritorie.

Adeseori aceluiași bolnav o 
necesar să i se repete trans
fuzia de mai multe ori. In 
multe cazuri este indicat cai 
sîngele să fie recoltat de cu- 
rînd spre a ajutași mai bine 
bolnavului. La cei accidentați 
greu, cu sîngerare, le sînt ne
cesare încă de la început can-? 
tități mari de sînge.

Iată de ce fiecare om con
știent și în stare de deplină» 
sănătate este bine să devină 
de cîteva eri în viață donator 
de sînge. A ajuta pe aproapele 
tău în caz de suferință este un 
act de înaltă ținută morală șî 
umană. Un tovarăș de la lo- 

i cui de muncă, un prieten sau 
membru de familie bolnav îți 
va fi pentru totdeauna adîne 

■ recunoscător pentru că dîn- 
du-i din sîngele tău i-aî salvat! 
viața. Și ce sentiment mai a- 
dînc 
cînd 
era !

poți încerca decît atunci 
știi că ai făcut acest lu-

dr. TEODOR PONOVA

Note de călătorie: ÎN ORAȘUL ALMA-ATA
La marginea stepelor cazflbe, la 

poalele înălbitelor înălțimi ale 
munților Tian-Șan, se află capi
tala Kazabstanului sovietic, Alma- 
Ata. Pe o limbă veche, numele a~ 
cesta înseamnă „tatăl merelor". E 
un nume pe deplin meritat pentru 
că văile și culmile sînt pline de 
meri sălbatici, iar livezile gospo
dăriilor colhoznice pline de meri 
cu roade bogate și parfumate.

Multe s-au mai petrecut pe lo
curile acelea. Pămînturile cazahe 
au fost martorele năvălirilor mon
gole din toate răstimpurile. In tim
pul Rusiei țariste, Alma-Ata era 
o așezare mică : un sălaș de gar
nizoană la marginea împărăției. 
Orașul cazarmă, se numea Vernil 
și să tot fi avut 20.000 de locui
tori. In 1909 un puternic cutre
mur de pămint a distrus aproape 
în întregime orașul de la graniță. 
A scăpat numai biserica principală 
a orașului, făcută în întregime din 
lemnul dur al munților Tian-Șan. 
fără să aibă măcar un cui de me
tal la încheieturi. Biserica în stil 
rusesc, cu pereții albi și acoperi
șul verde conține astăzi interesan
tul muzeu etnologic al Kazahstanu- 
lui.

Marile înfăptuiri ale Revoluției 
Socialiste din Octombrie au schim
bat din temelii fața orașului.

In Alma-Ata sovietică trăiesc 
astăzi peste 500.000 de locuitori 
din toate părțile uniunii — cazahi, 
ruși, ucraineni, caucazieni, kirghizi;

uzbeci, turcmeni. Orașul are străzi 
largi, pline cu verdeață, cu arbori 
semeți și flori strălucitoare. Peste 
tot curățenie de oglindă, și frumu
sețe cate impresionează puternic. 
Alma-Ata este un mare centru de 
odihnă. Rareori, dai de o apă mai 
bună și mai limpede ca cea adusă 
de riurile Bolșaia și Malaia Al~ 
matinka de la ghețuri înspre vale 
care alimentează orașul.

In mijlocul orașului se află ope
ra de stat, purtînd numele rapso
dului cazah Abai, a cărui statuie 
se află in apropiere. In apropiere 
este Palatul sovietului avînd co
loane uriașe. Un mare combinat 
de carne și altul de vin valorifică 
produsele alimentare ale regiunii. 
Universitatea cu institutele de a~ 
gricultură, medicină, fizică atomi
că, viticultură, arată cit de depar'

*- as»»

Aspect exterior al operei „Abai“ din Alma-Ata

te au rămas în urmă timpurile 
nomazilor și ce perspective lumi
noase stau în fața locuitorilor tînă- 
rului dar străvechi oraș.

Alma-Ata este centrul științific 
și cultural al Kazabstanului — a- 
cademia de științe, cu secții de 
geologie, fizică, matematică, bio
logie, lingvistică, medicină, lite
ratură clasică, orientalistică, antro
pologie, is toi ie, arheologie și alte 
ramuri, se bucură de o mare re
putație în lumea întreagă. Milioa
ne de cărți se tipăresc și se traduc 
în limba cazahă și în alte limbi. 
Opera cazahă „Birjan și Sara" și 
baletul „Drumul păcii" scrise de 
compozitori cazahi, au făcut ocolul 
lumii ca și orchestra populară 
Kurmangazi. Ca și în toate orașele 
sovietice și în Alma-Ata se află 
un stadion încăpător, un parc de 
cultură și odihnă și un teatru pen
tru copii.

Munții cu zăpezi eterne, din lan
țul Ala-Tou, frîntură a munților 
Han-Șan, se ridică amețitori dea- 

' supra orașului. La poalele lor se 
află patinoarul „Medeo", unde se 
țin aproape cu regularitate diferite 
competiții internaționale. In veci
nătatea orașului, înfipt ca o perlă 
în granit, se află lacul lssîk, de 
un verde ireal in care se oglindeș
te albul neîntinat al zăpezilor veș
nice.

Mai minunați decît orice, acolo 
în Alma-Ata sînt oamenii, oamenii 
ce-i dau viață și frumusețe.

prof. LIVIU ALEXANDRU



MESAJUL
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite textul integral al 
mesajului adresat de N. S. Hruș- 

■ ciov lui J. Kennedy, președintele 
s:u.A.

Președintelui S.U.A. — J. Ken
nedy

Copia — secretarului generai 
provizoriu al O.N.U., U Thant, 

Stimate domnule președinte.
Am luat cunoștință cu mare sa

tisfacție de răspunsul dv. adresai 
d-lui U Thant în legătură cu luarea 
de măsuri pentru a exclude contac
tul dintre navele noastre și, impli
cit, de a se evita urmări fatale 

: ireparabile. Acest pas rezonabil 
din partea dv. îmi întărește con
vingerea că manifestați grijă pen
tru menținerea păcii, fapt pe care 
îl relev cu satisfacție.

Am mai spus că poporul nos
tru, guvernul nostru și cu personal, 
ca președinte al Consiliului de Mi
niștri, sîntem pătrunși de gri
ja ca țara noastră să se dez- 

.‘volte și să ocupe un loc demn iu 
trndu- tuturor popoarelor lumii 
în întrecerea economică, în dezvol 
tarea culturii și artei, în ridicarea 
bunăstării poporului. Acesta este 
tărîmul cel mai nobil și necesar 
pentru întrecere, și atit învingă • 
torul, cît și învinsul în aceasta nu 
vor avea decît de câștigat, deoarece 
aceasta ar însemna pace și spo
rirea mijloacelor cu care omul tră
iește și de care se bucură

In declarația dv. ați emis păre
rea că țelul principal nu coastă nu
mai în a se ajunge la un acord 
și în luarea de măsuri pentru pre
întâmpinarea contactului dintre na
vele noastre și, prin urmare, 
pentru preîntâmpinarea adân
cirii crizei care de pe urma 
unui asemenea contact poate aprin
de focul unui conflict militar, du
pă care, orice tratative vor fi de 
prisos, deoarece vor intra în ac 
țiune alte forțe, alte legi -- legile 
războiului. Sînt de acord cu dv, 
că acesta nu este decît un prim 
pas. Principalul este să se. norma
lizeze și să se stabilizeze pacea 
între state, între popoare.

înțeleg îngrijorarea dv. ia legă
tură cu securitatea S.U.A., deoa
rece aceasta este cea dinții înda
torire a unui președinte. Dar ace
leași probleme ne preocupă și pe 
noi, aceleași îndatoriri îmi revin 
și mie, ca președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. Ați fost în
grijorat de faptul că noi am acor
dat ajutor Cubei prin armament 
pentru a-i întări capacitatea de 
apărare — tocmai capacitatea de 
apărare — deoarece Cuba nu poa
te, indiferent de armamentul de 
care ar dispune, să rivalizeze cu 
țara dv., întrucît proporțiile sînt 
diferite, cu atit mai mult în con
dițiile existenței actualelor mijloa
ce de exterminare. Țelul nostru a 
fost și este să ajutăm Cuba, și ni
meni nu poate contesta caracterul 
umanitar al intențiilor noastre — 
care au drept scop să permită Cu
bei să poată trăi și să se dezvolte 
pașnic, așa cum dorește poporul 
ei.

Dumneavoastră vreți să asigu
rați securitatea țării dv. și aceasta 
este firesc ; dar aoelași lucru îl 
dorește și Cuba. Toate țările vor 
să-și asigure securitatea. Dar cum 
poate Uniunea Sovietică, guvernul 
nostru* să aprecieze acțiunile dv. 
care constau în faptul că ați încer
cuit cu baze militare Uniunea So
vietică, ați încercuit cu baze mi
litare pe aliații noștri, ați amplasat 
baze militare literalmente în jurul 
țării noastre, ați amplasat acolo ar
mele dv. rachetă. Aceasta nu este 
un secret. Conducătorii americani 
cu răspundere declară demonstra
tiv acest lucru. Rachetele dv. sînt 
amplasate în Anglia; sînt ampla
sate* de asemenea, în Italia și sînt 
îndreptate împotriya noastră. Ra
chetele dv. și sînt amplasate în Tur. 
cia.

Pe dv. vă neliniștește Cuba. Dv. 
spuneți că vă neliniștește pentru că 
ea este situată la o distanță de 90 
mile marine de țărmurile Statelor 
Unite ale Americii. Dar Turcia este 
situată alături de noi; grănicerii 
noștri se plimbă și se privesc unii 
pe alții. De ce credeți dv. că 
aveți dreptul să cereți securitate 
pentru țara dv. și îndepărtarea ar-

LUi N. S. HRUȘCIOV Telegrama adresată de N. S. Hrușciov 
lui U Thant

mamentului; pe care dv. îl numiți 
ofensiv, și nu ne recunoașteți nouă 
acest drept ?

Dumneavoastră ați amplasat ar
ma rachetă distrugătoare* pe care 
o numiți ofensivă, în Turcia, țară 
situată literalmente în coasta noas
tră. Dar atunci cum este compa
tibilă recunoașterea posibilităților 
noastre egale din punct de vedere 
militar cu astfel de relații inegale 
intre marile noastre state ? Aceasta 
nu este deloc compatibil.

Este bine domnule președinte că 
ați acceptat ca reprezentanții noș- 
trii să se întâlnească și să încea
pă tratative, probabil prin inter
mediul secretarului general provi
zoriu al O.N.U., U Thant. Prin 
urmare, el își asumă, într-o anu
mită măsură, rolul de mediator și 
noi considerăm că el poate să facă 
față acestei misiuni de răspundere 
dacă, firește, fiecare parte atrasă 
în acest conflict va da dovadă de 
bunăvoință.

Cred că s-ax putea pune cu re
peziciune capăt conflictului și nor
maliza situația, și atunci oamenii 
ar respira ușurați, socotind că oa
menii de stat, care sînt investiți cu 
răspundere, au o minte lucidă și 
conștiința răspunderii ce le revine, 
dispun de capacitatea de a soluțio
na problemele complexe și știu să 
evite ca lucrurile să ajungă la o 
catastrofă militară.

De aceea fac următoarea pro
punere : Sîntem de acord să eva
cuăm din Cuba mijloacele pe care 
le considerați drept ofensive. Sîn
tem de acord să înfăptuim aceasta 
și să declarăm în O.N.U. că ne 
asumăm această obligație. Repre
zentanții dv. vor face o declara
ție că S.U.A., la rîndul lor, ți- 
nînd seama de neliniștea și îngri
jorarea statului sovietic, vor retrage 
mijloacele lor similare din Turcia 
Să ne înțelegem asupra termenului 
necesar dv. și noua pentru ca 
să înfăptuim aceasta. Iar după 
aceasta persoane împuternicite din 
partea Consiliului de Securitate al 
O.N.U. ar putea controla la fața 
locului îndeplinirea obligațiilor a- 
sumate. Se înțelege că este nece
sar ca guvernul Cubei și guvernul 
Turciei să îngăduie acestor îm
puterniciți să vină în țările lor și 
să verifice îndeplinirea acestei 
obligații pe care și-o va asuma 
fiecare. Ar fi, desigur, mai bine 
dacă acești împuterniciți s-ar bucu. 
ra atât de încrederea Consiliului 
de Securitate, cît și de încrederea 
noastră — a S.U.A. și Uniunii 
Sovietice, precum și a Turciei și 
Cubei. Cred că, după toate pro
babilitățile, nu va constitui o greu
tate de a se găsi asemenea oa
meni, care se bucură de încrede
rea și respectul tuturor părților in
teresate.

Asumîndu-ne această obliga
ție, în scopul de a da satis- 
facție și de a insufla speranță po
poarelor Cubei și Turciei șj pentru 
a le întări încrederea în securi
tatea lor să facem în cadrul 
Consiliului de Securitate o decla
rație că guvernul sovietic promite 
solemn să respecte integritatea 
frontierelor și suveranitatea Tur
ciei, să nu se amestece în tre
burile ei interne, să au atace Tur
cia, să nu pună teritoriul său la 
dispoziție drept cap de pod pentru 
o astfel de invazie, și totodată va 
opri pe acei care ar intenționa să 
pornească o agresiune împotriva 
Turciei atât de pe teritoriul Uniunii 
Sovietice, dt și de pe teritoriul al
tor state vecine cu Turcia.

O declarație similară va face gu
vernul american in cadrul Consi
liului de Securitate in ce privește 
Cuba. El va declara că S.U.A. 
vor respecta integritatea frontiere
lor Cubei, suvernitatea ei, își asu
mă obligația să nu se amestece în 
treburile ei interne, să nu o invadeze 
și să nu pună teritoriul lor la dis
poziție drept cap de pod pentru 
o invazie în Cuba și totodată vor 
opri pe acei care ar intenționa 
să pornească o agresiune împotriva 
Cubei,- atât de pe teritoriul S.U.A.; 
cît și de pe teritoriul altor state 
vecine cu Cuba.

Firește, pentru aceasta noi ar 
trebui să cădem de acord eu dv. 
și să stabilim un termen oare
care. Să ne înțelegem așa dar asu

pra unui termen anumit, dar să nu 
amînăm prea mult, două-trei săp
tămâni, cel mult o lună.

Mijloacele care se află în Cuba, 
despre care vorbiți și care, după 
cum declarați, vă neliniștesc, sînt 
în mîinile unor ofițeri sovietici. 
De aceea este exclusă orice folosire 
întîmplătoare a acestor mijloace în 
dauna Statelor Unite ale Americii. 
Aceste mijloace sînt amplasate în 
Cuba la cererea guvernului cuban 
și numai în scopuri de apărare. 
De aceea, dacă nu va avea loc 
o invazie în Cuba sau un atac îm
potriva Uniunii Sovietice sau a al
tor aliați ai noștri, firește, aceste 
mijloace nu amenință pe nimeni 
și nu vor amenința pe nimeni. Ele 
doar nu sînt destinate unui atac.

Dacă sînteți de acord, domnule 
președinte, cu propunerea mea, noi 
am trimite reprezentanții noștri la 
New York, la O.N.U., și le-am 
da instrucțiuni complete pentru a 
ajunge mai repede la un acord. 
Dacă și dv. veți desemna repre 
zentanții dv. și le veți da instruc 
țiuni corespunzătoare, această pro
blemă va putea fi grabnic rezol
vată.

De ce aș dori eu acest lucru ? 
Pentru că astăzi întreaga lume es
te îngrijorată și așteaptă din par
tea noastră acțiuni rezonabile. Cea 
mai mare bucurie pentru toate po • 
poarele ar fi o declarație cu pri
vire la un acord între noi, la li 
chidarea definitivă a conflictului 
care s-a ivit. Atribui o mare im
portanță unui asemenea acord, în
trucît el ar putea constitui un în
ceput bun și, în special, ar putea 
ușu-ra realizarea unui acord cu 
privire la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară. Problema ex- 
periențelor ar putea fi rezolvată 
în mod paralel, fără a se lega a- 
ceste probleme între ele, întrucît 
sînt probleme deosebite. Este însă 
important să ajungem la o înțe
legere asupra ambelor probleme, 
astfel îneît să oferim oamenilor 
un dar bun, să-i bucurăm, de 
asemenea, anunțîndu-le vestea că 
a fost realizat un acord cu pri - 
vite la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară și, prin urmare, nu 
va mai fi contaminată atmosfera. 
Or, în această chestiune pozițiile 
noastre sînt foarte apropiate.

Toate acestea ar servi, poate, 
drept un bun început pentru cău
tarea unor acorduri reciproc accep
tabile și în alte probleme liti
gioase, asupra cărora între noi are 
loc un schimb de păreri. Aceste 
probleme nu sînt rezolvate deo
camdată, dar ele își așteaptă re
zolvarea urgentă, care ar limpezi 
atmosfera internațională. Sîntem 
gata pentru aceasta.

Acestea sînt propunerile mele 
domnule președinte.

Cu stimă,

N. HRUȘCIOV
27 octombrie 1962.

portul 
silueta 
a fost
„Tră-

Petrolierul „Vmmța“ 
a sosit la Havana

HAVANA 27 (Agerpres!). — 
TASS transmite :

In zorii zilei de 26 octombrie, 
sute de locuitori ai capitalei 
cub ane s-au adunat in 
Havana. Grid a apărut 
navei liniștea dimineții 
străbătută de strigătele
iască Uniunea Sovietică l“, 
„Trăiască marinarii sovietici l“. 
Astfel au întimpinat locuitorii 
Havanei petrolierul sovietic 
„Virtnița", care a străbătut blo
cada instituită de americani îm
potriva Cubei, aducînd pe bord 
produse petroliere.

Navigăm în cursa consacrată 
celei de-a 45-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, a declarat căpitanul 
petrolierului, P. F. Romanov. 
Deși bîntuia o furtună de gra
dul 9, noi am adus totuși la 
timp încărcătura destinată Cu
bei iubitoare de pace.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite răspunsul lui N.S. 
Hrușciov la telegrama lui U 
Thant din 25 octombrie :

Stimate d-le U Thant,
Am primit telegrama dv. din 

25 octombrie și am luat cunoștin
ță de conținutul ei. înțeleg îngri
jorarea dv. pentru menținerea pă
cii și apreciez mult eforturile pe 
care le depuneți pentru preîntîm- 
pinarea unui conflict militar. In
tr-adevăr, dacă în apropierea Cu
bei ar izbucni vreun conflict — 
și el poate deveni inevitabil ca ur
mare a măsurilor piraterești ale 
S.U.A. — fără îndoială că aceas
ta ar îngreuna serios eforturile in 
ce privește stabilirea contactelor, 
pentru ca pe baza tratativelor să 
se lichideze situația de criză im
pusă în prezent lumii de acțiunile 
agresive ale Statelor Unite. De 
aceea acceptăm propunerea dv. și 
am dat dispoziție căpitanilor nave
lor sovietice care se află în apro
pierea Cubei, dar care n-au ajuns

Glorioasa aniversare a Comsomolulyj f
La 29 octombrie 1918, își în

cepea lucrările la Moscova primul 
Congres pe întreaga Rusie al U- 
niunilor de tineret. Acest eveni
ment a marcat înființarea glorio
sului Comsomol — Uniunea Tine
retului Comunist Leninist din U- 
nîunea Sovietică.

Istoria Comsomolului este istoria 
slujirii cu credință de către tine
retul sovietic a cauzei partidului 
comunist. Peste 75 de milioane de 
oameni s-au călit în decursul ani
lor în rândurile Comsomolului. 
După Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. peste 1.500.000 dintre cei 
mai buni comsomoliști au intrat 
în rîndurile marelui partid al lui 
Lenin. Sub conducerea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
Comsomolul a înscris în istoria sa 
pagini de glorie nepieritoare prin 

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

NEW YORK. — 27 de țări 
afro-asiatice au prezentat ța 26 
octombrie în Comitetul Politic al 
Adunării Generale a O.N.U. un 
proiect de rezoluție în care se 
cere membrilor O.N.U. să ia mă
suri împotriva politicii de apartheid 
promovată de guvernul Republicii 
Sud-Africane, mergînd pînă la 
excluderea ei în cazul în care nu 
va pune capăt acestei politia.

------- .------- Q.
IA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 

S.U.A. se pregătesc
NEW; YORK 27 (Agerpres). 

iTAS transmite:
Referindu-se la „persoane 

oficiale" ziarele americane in
formează; că S.U.A. nu se vor 
limita la blocada instituită 
asupra Cubei și că vor între
prinde o intervenție armată 

împotriva insulei Libertății. 
Pregătind pe față opinia pu
blică în vederea acestui pas, 
presa și persoane oficiale din 
S.U.A. accentuează intențio 
nat culorile, exagerează psi
hoza războinică din țară. Co
respondentul din Washington 
al ziarului „Daily News" in 
formează în această ordine de 
Idei că demnitari de la Casa 
'Albă, Departamentul de Stat 
si Ministerul de Război „au 
Început să avertizeze că ar fi 
posibile noi acțiuni ale S.U.A" 
împotriva Cubei.

Despre ce anume „noi ac
țiuni ale S.U.AL" este vorba 
reiese din știrea coresponden 
tului din Washington al altui 
ziar — „Chicago Dally News". 
„Punctul următor la ordinea 
zilei, declară fără ocol cores-

încă în zona acțiunilor piraterești 
ale navelor de război americane să 
rămînă. după cum recomandați dv.- 
în afara zonei de interceptare. <

Noi însă am dat acest ordin în 
speranța că cealaltă parte va în
țelege că situația de a ține navele 
noastre imobilizate în largul mă
rii trebuie să fie numai provizorie 
și nicidecum de durată.

Vă mulțumesc, pentru eforturile 
dv. și vă urez succes în activita
tea dv. nobilă. Eforturile dv. pen
tru asigurarea păcii în întreaga lu
me se vor bucura întotdeauna de 
înțelegerea și sprijinul nostru.

Guvernul sovietic a năzuit în 
continuu și năzuiește spre întări
rea O.N.U. — organizație interna
țională care este un forum al tu
turor țărilor lumii, indiferent de 
orînduirea lor politico-socială, pen
tru ca conflictele care izbucnesc 
să fie reglementate nu prin război 
ci prin tratative.,

Cu stimă,
N. hrușciov;

26 octombrie 1962.

aportul adus la dezvoltarea econo
miei U.R.S.S., pe șantierele de 
construcție a marilor combinate in
dustriale, a puternicelor hidrocen
trale, a construcțiilor de locuințe, 
în lupta pentru continua sporire a 
producției agricole, în formarea 
omului nou al societății comunis
te.

Un eveniment important în via
ța tineretului sovietic l-a constituit 
Congresul al XlV-lea al U.T.C.L. 
Luînd cuvîntul la acest congres, 
N. S. Hrușciov a relevat că ti
neretul sovietic s-a înarmat cu 
Programul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, adoptat la cel 
de-al XXII-lea congres al său, 
program în care sînt întruchipate 
ideile lui Lenin, întreaga expe
riență revoluționară a vechilor ge
nerații. -

LEOPOLDV1LLE. — Antoine 
Gizenga este în pericol de moar
te. După cum a declarat Gabriel 
yumbu. deputat în parlamentul 
Congoului, Partidul Solidarității 
Africane dispune de date cu pri
vire la pregătirea exterminării fi», 
zice a fruntașului politic congolez. 
In acest complot, a subliniat 
ICumbu, sînt implicate unele cer
curi străine din Leopoldville.

să invadeze Cuba
pondentul, îl reprezintă răfu 
lala cu Fidel Castro. In mo 
inentul de față, Statele Unite 
se pregătesc în vederea une, 
invazii. In Florida șl în ba 
ztnul Mării Caraibilor se află 
trupe, avioane și nave". Este 
semnificativ faptul că Edwin 
Martin, secretar de stat ad
junct, răspunzînd la întrebă
rile corespondenților, a refu
zat să excludă invazia împo
triva Cubei dintre măsurile pe 
care S.U.A. le pot întreprinde 
față de această țară.

Judecind după relatările 
presei, S.U.A. încearcă să a 
tragă în aventura militară pe 
care o pregătesc împotriva 
Cubei guvernele țărilor latino 
americane și chiar să o pună 
sub steagul O.N.U. Ziarul 
„New York World Teîegramm 
and Sun" scrie că „Departa
mentul de Stat încearcă să ob-A 
țină pe neobservate ca ope
rațiunile militare americane^ 
împotriva Cubei să se desfă
șoare sub steagul OJN.U. ca șl 
în Coreea".


