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Realizări la mina Aninoasa
* *

Dm nou în fruntea întrecerii

După ce în luna fe
bruarie, minerii sectoru
lui I de la mina Aninoa
sa au extras în afara pla
nului peste 2 900 tohe de 
cărbune, ocupînd primul 
loc, în această lună, arii 
nkatorii întrecerii
desfășoară între sectoa
rele minei' sînt

ce se

Pî-
de
au

minerii 
sectorului IV Priboi, 
nă în dimineața zilei 
14 martie, priboienii
trimis . la ziuă din abata
jele -lor cantitatea de 471 
tone de cărbune în plus 
față de plan.

Succesele obținute pînă 
acum se datoresc îndeo
sebi muncii avîntate a mi
nerilor ce lucrează -în -a* 
batajele cameră nr. 1, 7 
și 9 de pe stratul III, în 
fruntea cărora se găsesc 
brigadierii Stan Gheor- 
ghe, Biro < Ștefan și Ianc 
Victor. Pe baza creșterii 
randamentelor cu peste o 
tonă pe post față 
planificat, minerii 
brigăzi au extras 
tone cărbune în 
sarcinilor de plan.

d« cel 
acestor 
50—150 

afara

drumuri subterane

de
orî-

JE)escki2;ători Je

Lucrînd la săparea ca
merei viitoarei stații 
transformatori de la
zoqtul IX Priboi, minerii 
din brigada condusă de 
Savu Petru și-au realizat 
planul pe prima decadă 
a lunii martie în proceni. 
de Й0.6 la sută. Cu două 
procente și-au depășit plă
nui pe aceeași perioadă 
și minerii conduși, de bri
gadierul Vlașin loan, care

lucrează la săparea gara
jului pentru locomotive 
la orizontul IX sud. Suc
cese însemnate a obținut 
în muncă și echipa de e- 
lectricieni condusă de Șor- 
tan Traian ce montează 
linia electrică de trolev 
de la orizontul IX, precum 
și echipa de lăcătuși con
dusă de Florea Stefan 
care montează conducta 
de aer comprimat pe pu
tui orb nr. 6.

Anul . acesta, lucrările 
desfășurate pe șantierul 
Coroiești au intrat într-o 
fază nouă: trecerea ja 
montarea utilajelor primei 
linii de producție a pre- 
parației și încheierea lu
crărilor exterioare de 
construcție.

In spălătorie, brigăzile, 
de montori au executat 
pînă acum un mare vo
lum de montaje, în spe
cial de benzi transportoa
re, agregate de spălare și 
separare a cărbunilor, •- 
levatoare etc. De aseme
nea, au fost începute lu
crări de montaj în culoa
rele de transport, în silo
zurile de cărbune, șist șt 
la primul dintre bazinele 
de decantare.

Strădanii însemnate se 
d«pun pentru încheierea 
lucrărilor de construcție 
ia funicularul de șist, re
cepția de cărbune brut, 
a unei noi alimentări cu 
apă, drumuri, linii ferate.

Colectivul de muncitori 
și tehnicieni de pe șantie
rul noii preparatii Coro
iești este hotărît să mu:i-

ceașcă în așa fel Inctt 
lună de lupă graficul de 
lucrări să fie realizat, a- 
propiind 
momentul 
tiune a 
producție 
unități.

tot mal mult 
punerii în func- 
primei linii de 
a aceitîi noi

Binale 
pentru șantiere 
Muncitorii și tehnicienii 

tîmplari de la Livezenî 
se pot mîndri pînă acum 
cu succese însemnate în 
activitatea lor.

Pe decada I-a din mar
tie ei au obtinut o pro
ducție de 1000'm.p. binale, 
iar pentru decada II-a 
se preconizează obținerea 
unei cantități la fel 
mari.

Fruntași în această 
tiune sînt muncitorii
brigăzile conduse de Ma
rian Sabin, Șandru Ovi- 
dlti, Udroiu Constantin, 
Costescu Napoleon și 
Zestran Ioana.

rte

ac- 
din

In sprijinul muncii minerilor

a diferitelor 
lucrări, mun- 

sectorul elec- 
al minei își

Luptînd pentru întreți
nerea în condiții optime 
a-'utilajelor miniere, pen
tru executarea la timp și 
de calitate 
reparații și 
cțtorii din 
tromecanic
aduc aportul la succesele 
obținute lună de lună de 
minerii aninoseni. Dînd 
dovadă de conștiinciozi
tate și pricepere în mun
că, echipa condusă de co
munistul Punas Iosif, care 
lucrează la confecționarea 
de armături pentru galerii 
și puțuri, își depășesc rit
mic planul cu peste 30 la 
sută. Deși toți tineri, lă
cătușii conduși de Nagy 
Iosif ce compun brigada 
de reparații a vagonetelor

se străduiesc să execute 
reparații de cea mai 
nă calitate, să obțină < 
nomii depășindu-și în i 
lași tinrp planul pe 
care lună în medie cu 
20 la sută

Datorită hărniciei 
priceperii de care dau 
vadă în muncă, și-au cîȘ- 
tigat aprecierea^ die par
tea colectivului și strun
garii Blaj Teofil șl Dia- 
conescu Constantin, ca- 
re-și depășesc cu regula
ritate sarcinile de produc
ție, precum și echipa de 
lăcătuși condusă de comu
nistul Jurca Octavian care 
se îngrijește de buna în
treținere și funcționare & 
pompelor.

bu-
eco- 
ace- 
fie-

I 15-

si
do-

Toate secțiile termocentralei Paroșeni, coridoarele 
sînt împodobite cu nenumărate flori șl plante deco
rative care dau uzinei un aspect plăcut. Toate aceste 
flori și plante decorative cress în sera termocen
tralei, sub Îngrijirea experimentatului floricultor 
Lăzăruț Tetru.

IN CLIȘEU:
rat de florile

Floricultorul Lâzăruț Petru, înconju-

pe care le 
grijește cu 
cepere și 
goste.

în-
pri- 
dra-

De curînd, conducerea prepara ției Lupeni a încredințat echipei de 
intervenție conduse de lăcătușul Doicsăr Francisc montarea noului ele- 

. vator de mixte, de 10—80 milimetri.
Hotăiîți să execute o lucrare de bună calitate și s-o termine la 

termenul prevăzut lăcătușii Tureu ©heorghe și Idita Ghiță, în frunte 
cu șeful de echipă, au pornit cu însuflețire la muncă.

IN CLIȘEU: Tovarășul Doicsăr Francisc (dreapta) discutînd cu cei 
doi lăcătuși din echipa sa.
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A plecat Niță 
cu oarecare păre
re de rău de pe 
meleagurile nata

le să Învețe frumoasa

Brigada comunistului Karda Emeric lucrează in abatajul nr. 21, 
vest de la mina Petrila. In luna curenlă, membrii brigăzii se situează 
la loc de frunte cu realizările. In perioada 1—14 martie a. c. ei au 
extras 207 tone cărbune peste sarcinile de producție. Acesta este un 
succes de seamă pentru care merită felicitări toți tovarășii din brigadă.

IN CLIȘEU: Comunistul Karda Emeric. л
——©------------

Postul de corespondenți 
voluntari

Sțrîns legată de popor, slujin- 
du-1 cu abnegație, presa de partid 
își îndeplinește cu succes rolul de 
propagandist, agitator și organiza
tor colectiv al maselor largi de 
oameni ai muncii, le mobilizează 
ița opera de. desăvîrșire a construc
ției socialismului.

In întreaga Idr' activitate, redac
țiile se sprijină pe ий numeros 
activ de corespondenți voluntari 
format din oameni ai muncii care 
lucrează direct în producție.

Acum mai bine de jumătate 
secol, V. I. Lenin scria: „Dacă 
afara unor lucrători literați, la 
organ de presă vor scrie 500 
lucrători neliterati, organul
presă va fi mult mai viu și mai 
interesant".

Chemate să popularizeze expe
riența și realizările colectivelor 
fruntașe, să observe la timp și 
să sprijine tot -ce este nou și 
util, să descopere lipsurile în 
muncă, să lupte cu intransigență 
împotriva manifestărilor - de auto- 
liniștire, de rutină și birocratism, 
posturile de corespondenți volun
tari cum sînt cele de la -prepara- 
ția Petrila (responsabil țov., Fili-

de 
în 

un 
de 
de

mon Iosif), mina Lupeni 
săbii -tov. Mica Avram), 
centrala Paroșeni (responsabil toy. 
Negreanu Iosif), militează pentru 
îndeplinirea acestor cerințe.

Sprijinite și îndrumqie de or- 
д. lizațiile de partid, avi nd la ba
za activității planuri de muncă 
bine întocmite, posturile de co
respondenți voluntari trimit zilnic 
redacției scrisori pline de conți
nut. „Obțin indici mai buni", „A- 
proape de preocupările sectoru
lui”, „Cresc noi cadre calificate", 
„Expresie a grijii față de om", 
„Ritm mai accelerat de construc
ții pe șantiere", „Indice care 
brește succesele", „Măsuri 
țificate", sînt doar cîteva 
de materiale primite de la 
pondențl și publicate în
nostru în ultimul timp. Aceste ar
ticole popularizează metodele îna
intate. de muncă, combat lipsurile 
de pe unele șantiere de construc
ții, militează pentru dezvoltarea 
mișcării de inovații.

, In activitatea „unor posturi . de. 
corespondenți voluntari sînt încă

(respon-. 
termo-

um- 
nejus- 
titluri 
cores- 
ziarul

(Cțmtinuare în, pag. 3-a) f

Cine e în frunte ?
ie să învețe frumoasa meserie de 
miner. Ajuns la Uricani, nu mare 
i-a fost mirarea clnd a Văzut aici 
o mină tînără și un 
ie abia 
La mină 
deschise, 
orele de 
spre Drăgăneștii de Olt. O lăsa-se 
acolo pe Angela, o fată cu ochi 
strălucitori. Ce să facă ? Clnd și-a 
primit concediul, s-a dus să și-l 
petreacă pe meleagurile natale. 
Aici s-a căsătorit . cu Angela. Nu 
la multă vreme după ce s-a în
tors în Uricani, tlnăra pereche a . 
primit un apartament frumos cu 
două camere, 
ir. blocul O.

— Acum să 
re — i-a spus

— Cum să

oraș minier 
se îniiripe. 
cu brațele 

cu sfrg. In

începuse să
l-au primit
A învățat
răgaz, girului îl purta

bucătărie și baie

ne luăm la întrece- 
Niță soției.
mă întrec . cu tine, 

ca doar tu lucrezi în subteran f
— Simplu. Eu dau cărbune pes

te plan, iar tu cu 2 500—3 000 de 
iei pe care-i clștig să faci din că
minul nostru un loc plăcut.

Odată pornită întrecerea, soții 
au Început să dea zor. au munca. 
Din abatajul unde lucra ttnărul 
Burtea Niță cărbunele curgea glr-

. ceperea,' conduce- 
tea sectorului i-a 
încredințat o bri
gadă. Evenimente 

însemnate s-au petrecut in acești 
ani și ln viața familiară. Soția i-a 
dăruit un flăcău voirile șl frumos, 
pe Mihăiță,' apoi Inea unul — pe 
Nicolâe.

Acumi 'Întrecerea in familie se

iă. Acasă, soția se ținea și ea de 
iruntășie. Apartamentul curat cum 
c oglinda era întotdeauna gazdă 
primitoare pentru soț, cind venea 
de la ,$ut. Și după fiecare sala
riu se Îmbogățea cu . luCțuti. noi. 
Totul se cumpăra în doi Mobila dă în patru. Tatăl se străduiește 
acea frumoasă de dormitor-. pe 
care au cumpărat-o cu 8,500 .lei, 
rădioul de 2 300 de iei, njașina de 
cusut, toate au fost cumpărate pe 

gustul amindurora. Nici nu se

Dli (iinetm ureipmileotiiii
putea altfel, te place frumosul și 
ctnd e vorba' să-1 aleagă au gus
turi la fel. -'

...Nu. de mult, soții Angela și 
Niță Burtea au sărbătorit un eve
niment important' din viața lor. 
Se împliniseră 8 ani de la căsă
torie. In ăcest timpi s-'au' petrecut 
multe lucruri în viața lor. ■ Unele 
din ele vor .răqîîne în amintirea 
soților toată viața. In anul 1956. 
minerul Burtea Niță a fost primit 
In marea' familie' a comuniștilor. 
Apoi, apreciindli-i hărnicia'și pri-

să extragă din adlncuri cărbune 
miilt și bun. sofia să-i fie casa 
lună, mîncarea gustoasă șl copiii 
fericiți. Mihăiță, elev in clasa I-a 
elementară, pune și el accentul pe 
calitate dar Ia învățătură, iar Ni- 
culiță, prisiea al familiei, se În
trece la Învățat poezii șl povești.

Acum vreo trei săptămînf, se 
părea că Burtea —-soțul și tattil 
a ciștigat Întrecerea.' Extrăgînd de 
la începutul anului 500 de tone 
de cărbune peste plan, i s-a lami
nat drapelul de brigadă fruntașă 
in întrecere. In aceeași zi însă Mi- 
hăiță s-a întors1 de ia școală ve
sel nevoie mare. .Alături de cele
lalte note de 9 și 10, în carnețel a 
rrlai apărut unul de 10. Soția a 

■fost și- ea la înălțime. iar prisiea 
a mai învățat o poezie. Și acum, 
cui să-i. decerni locul I in între 
cerb f

R. BÂIȘAN
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sat, aspecte pri- 
productie de la 

tinerii din sat și 
Ignaț Sofia, Ignat

a-
di- 
din
in

ERA VECHE, ERA NOUĂ
Era veche, era nouă, 
Clnd privești Ia amîndouă 
Era noul are spic. 
Era veche nld un pic. 
Erei noi И crește bob 
Și cuprinde-ntregul glob. 
Șl din si fn >1 se întinde 
Tot pămintul 11 cuprinde. 
Erei vechi 11 e gol paiul 
I se curmă de-acum traiul 
Spiral gol de-abla ată-n sus 
Se apropie de»apus. 
De-ar Й mii de ani tot vară 
Ea tot n-o să mai răsară

înapoi nu se Întoarce
Nici nu crește, nici se coace. 
Era veche, ora moartă 
Geaba bate azi la poartă 
Nimeni nu-i deschide ușa 
Vfntu-i spulberă cenușa.
Era nouă optimistă. 
Este era comunistă
Luminos fi e cuvfntul 
Și va domina pămlntui I

BUCUR BURLEC 
membru al cercului literar 

„Minerul" Petroșani

FILMUL SĂPTĂMÎNII

haeepîad eu data de 19 nfartie 
&C. pe ecranul cinematografului 
„Alexandru Sahia" din Petroșani 
va rula filmul „Moara diavolului", 
o producție a studiourilor ceho
slovace.

Filmul „Moara diavolului" aduce 
pe ecran întfmplări cu caracter 
fantastic petrecute cu cîteva se
cole în urmă pe pămîntul Ceho
slovaciei de astăzi. întreaga desfă
șurare a acțiunii dezvăluie meto
dele folosite de reprezentanții bi
sericii catolice, care în unire cu 
nobilimea exploatau obscurantis
mul oamenilor simpli pentru a-și 
putea întări dominația asupra lor.

După modelul basmelor și în a- 
cest film cu caracter de legendă 
se înfruntă două forțe; de o parte 
bătrînul morar reprezentînd forța 
binelui, concepția materialistă a- 
supra lumii, de cealaltă parte, 
preotul, reprszentînd forțele rău
lui, al concepției idealiste.

Deznodămîntul este cel așteptat 
de toți spectatorii: 
țelor 
triva 
nii.

Triumful for- 
luminii și adevărului împo- 
obscurantismului și a minciu-

in tupneu
cîteva zile, două colectiveDe

ale Teatrului de Stat Valsa Jiu
lui din Petroșani, se află Intr-un 
turneu prin regiunea Hunedoara cu 
piesele „Romeo și Julieta la Mi- 
Zii" și „Las-că vine Nuța”, ambele 
într-un act și „Se caută un vino
vat”. De menționat că spectacolele 
cu cele două piese într-un act „Ro
meo și Julieta la Mizil" și „Las-că 
vine Nuța" sînt prezentate în sa
tele și comunele din regiune.

Cine știe, cîștigă
Așa se intitulează programul bri

găzii artistice de agitație a cămi
nului cultural din Cinrpa, pe care 
tinerii artiști amatori din sat îi 
vor prezenta azi la ora 17 în sala 

cultural din satul lor. 
va fi prezentat în ca- 
de-al VH-lea concurs al 
artistice de amatori, con-

căminului 
Programul 
drul celui 
formațiilor 
tind pentru faza intercomunală. De 
aceea, conținu înd tradiția cultura
lă a satului lor din anii trecuți, 
tinerii artiști amatori cimpeni s-au 
pregătit cu multă conștiinciozitate 
pentru acest eveniment. Cu toții 
doreau ca programul lor să fie cit 
mai reușit. Programul va fi pre
zentat sub forma unui concurs 
„Cine știe cîștigă", aducînd în fa
ta spectatorilor aspecte din viata 
satului, din activitatea și preocupă
rile tinerilor din 
virid procesul de 
mină. Alături de 
tov. Sza6z Nicolae,
Ștefan, Da) Viorel, Lăcătușu Vasili- 
ca, Gărgan Stamate, Răscolean Ma
ria, Gherasim Mihai, Lomănaru 
loan sînt membri activi ai bri

găzii artistice de agitație. Un 
port prețios îl aduc și cadrele 
dactice de ’a școala de 8 ani 
sat. Ele vin cu multă plăcere 

săteni, antrenîndu-i 
culturală, fiind ei 
demne de urmat, 
cadre didactice se 

Ianchi Maria,

rindul tinerilor 
In activitatea 
Înșiși exemple 
Printre aceste
numără tovarășele 
BăJănescu Ana, Constantinescu Na
talia, Trifan Viorica și altele. Lo
cuitorii cimpeni au îndrăgit mult 
pe artiștii lor. De aceea, de fle
care dată clnd la cămin se dă cite 
un spectacol ei vin aici cu toții.
Cu siguranță că și astăzi, la 

17, sala căminului cultura) 
Cimpa va fi arhiplină și prin 

tuziasmul șl aplauzele lor vor
curaj a tn tot timpul pe interpret!. 
Ii vor conduce la reușita deplină 
a spectacolului.

De ce bate pasul pe loc

in mod 
liber. In 
clubului- 

comitetul

să contribuie efectiv la

de multă apreciere. 
Capră Georgeta se 

pasiune de activita- 
de aprovizionarea “i

seri literare.

Clubul muncitoresc din Uricani 
se află in centrul noului oraș. 

Clădirea lui este asemănătoare cu 
frumoasele locuințe ale minerilor, 
ridicate în anii regimului de de
mocrație populară. Clubul se bu 

cură de atenția tuturor. După ore
le de muncă, în orele de odihne 
și recreere, tuturor o-m.-mlor muri 
Cii le sînt deschise numeroase po
sibilități de a-și petrece 
plăcut și util timpul lor 
acest scop, > conducerea 
sprijinită permanent de
sindicatului de la mină și de ac
tiviștii culturali din secțiile sindi
cale, se preocupă pentru a organiza 
la club acțiuni interesante și ins* 
tructive, care să placă oamenilor 
muncii,
dezvoltarea și îmbogățirea cunoș
tințelor lor de cultură generală. 
Clubul îi invită pe mineri la dife
rite acțiuni cum sînt: seri de odih
nă pentru fruntași,
simpozioane literare, recenzii, con- 
cutsuri ghicitoare și altele de a- 
cest fel, la care participă de fie
care dată un mare număr de spec
tatori.

Pentru tineret, în fiecare săptă- 
mînă se organizează joia tineretu
lui. In cadrul referatelor prezenta
te la joile de tineret, se abordea • 
ză diferite teme de educați?, se fac 
informări politice, tehnice și lite
rare, se vorbește tinerilor despre 
munca și viața tineretului din alte 
orașe ale patriei și din alte țări. 
Aceasta, împreună cu numeroasele 
jocuri distractive ce se organizea
ză în cadrul joilor de tineret, a- 
trag de flecare dată un mare nu
măr de tineri. Atenția conducerii 
clubului se îndreaptă .și spre co
piii oamenilor muncii. Pentru cei 

mici au loc în fiecare duminică di
mineți de basme; elevii se întîl- 
nesc aici la cercul de acordeon 
și vioară. Tînăra instructoare a 
cercului. Blaj Maria se preocupă 
cu multă dragoste de instruirea ce
lor 47 de elevi. Pe lingă acest 

cerc, în cadrul clubului din Uri- 
cani mai funcționează 
artă plastică 

membri, unul 
12 membri și 
pentru femei
de cursante.* De multă simpatie 
se bucură la Uricani formațiile ar
tistice ale clubului, Astfel, cele 
două brigăzi artistice de agitație 
conduse cu pricepere de instruc
torul Boltă Sergiu desfășoară o 
rodnică activitate. Brigada nr. 1 a 
prezentat uu frumos program cu 
prilejul alegerilor de la 3 martie, 

iar cea de a doua a participat cu

Oamenii muncii vin cu drag - 
la club

un program special la cei de-al 
Vll-lea Concurs al formațiilor ar
tistice de amatori — t™» orășe
nească. Formația de teatru a pus 
in scenă recent sceneta „Sus Tu- 

dorache, jos Tudorache" de M. 
Stefămfn, formația de dansuri 
pregătește o suită de dansuri ar
delenești și sovietice, iar corul 
pregătește un nou program.

O activitate rodnică în cadrul 
clubului din Uricani se desfășoa
ră și în domeniul muncii cu car
tea. Serile litsrare dedicate poeți
lor M. Eminescu, G. Coșbuc și G. 
Topîrceanu, cit și celelalte acțiuni 
cu cartea organizate la bibliotecă 
s-au bucurat 
Bibliotecara 
preocupă cu 
tea bibliotecii,
cu ultimele noutăți apărute in li
brării, de atragerea de noi citi
tori.

Deși activitatea cultural-educuti- 
vă de masă a clubului muncitoresc 
din Uricani s-a îmbunătățit față 
de anul trecut, ea nu este încă 
la nivelul posibilităților existente 
aici. Pentru ca acțiunile organizate 
la club să răspundă necesităților 
culturale ale oamenilor muncii, va 
trebui ca numărul lor să crească 
și să fie cît mai variat. Este ne
cesar să se organizeze mai multe 
acțiuni cu cartea tehnică, conferin
țe și simpozioane tehnice. In acest 
scop va trebui să se țină <y«!egă- 
tură strinsă între conducerea clu
bului și comisia de ingineri 'și teh
nicieni de la mină. Să se organizeze 
întilniri ale tinerilor cu fruntași 
în 
le 
de 
rii

un cerc de 
cuprinde У 
amatori cu 

de croitorie

care
de foto
un cerc
ce numără peste 100

producție și inovatori, care să 
vorbească despre metodele lor 
muncă, despre foloasele aplică- 
în producție a științei și tehnicii

înaintate, a inovațiilor și raționa
lizărilor. Brigăzile artistice de agi
tație vor trebui să-și axeze pro

gramele în nrod deosebit pe creș
terea calității producției și a pro
ductivității muncii, pe scoaterea 
brigăzilor de sub plan și antrena
rea lor în întrecerea socialistă. 
Textul programelor să nu fie lip
sit de satira îndreptată împotriva 
atitudinilor înapoiate.

Numărul mare de acțiuni varia
te, interesante și educative orga
nizate la club va duce la fflățirea 
numărului de vizitatori ai clubu
lui. Toate acestea vor contribui 
din plin la formarea profilului mo
ral al tinerilor, la mărirea intere

sului pentru studiu, la dezvoltarea 
conștiinței noi, socialiste.

O. GHIONEA

activitatea 
cultural artistică ?

O Incursiune în trecut.
In anii trecuți la clubul din Vul

can s-a desfășurat o activitate cul- 
tural-artistică multilaterală. Acest 
lucru e confirmat pe deplin de nu
meroasele spectacole prezentate de 
formațiile clubului, de numărul 
mare de spectatori care au luat 
parte la aceste spectacole, de nu
meroasele premii acordate forma
țiilor artistice și artiștilor ama
tori vuleăneni, cu ocazia diferite
lor concursuri.

One nu-și amintește de forma
ția corală din localitate, vestită 

■ prin numărul mare al coriștilor și 
măiestria în interpretare ? Corul 
era eotat printre cele mai bune 
din Valea Jiului lucru ce i-a adus 
loourile fruntașe la concursurile 
formațiilor de amatori. In același 
mod se poate vorbi și despre fan
fară, orchestra de muzică populară 
și ușoară, despre formația de tea- 
tru. Nu de puține ori în trecut ar
tiștii amatori Popa Marioara, Co-
rega Aurel, Fănoacă Florea, Bu-
taci Viorica, Coșuță Ioan, Hire
Marioara, Seprddy Lucia și multi 
alții au fost aplaudați eu căldură
pentru interpretarea lor.

Iată așa dar o activitate bo
gată intensă, multilaterală. Toate 
ar fi însă bune dacă lucrurile s-ar

petrece și acuma la fel. De aceea 
să aruncăm o privire spre a vedea...

pentru primul loc cu celelalte co
ruri din Valea Jiului, azi nu mai 
activează. De mult timp vulcăne- 
nii nu au mai văzut această for
mație prezentă pe scenă din cau
ză că și-a încetat aproape exis
tența. In prezent 
riști (înregistrați 
bului) iau parte 
7 oameni. La fel
tia și cu fanfara șl orchestra de 
muzică ușoară și populară unde 
majoritatea componențllor lipsesc 
nemotivat de la

de la o

stare de 
rînd con-

din cei 97 de co
in evidenta ciu

la repetiții doar,,. 
se prezintă situa-

bună 
sînt 
pre- 

i pri- 
are

amintiri, activitatea 
contează. Iar în această 
clubul din Vulcan nu 
se mîndri. Activitatea artis-

repetiții

...Activitatea din prezent
Incepînd din acest an, prietenii 

clubului și în general oamenii 
muncii din Vulcan, au început să 
fie tot mai nemulțumiți de felul 
cum se desfășoară activitatea ar
tistică din Vulcan. Și pe 
dreptate. Succesele din trecut 
doar... 
zentă 
vintă 
cu ce
tică de aici a început să șchiopă
teze, să bată pasul pe loc. Iată 
de exemplu, formația de teatru de 
mai mult timp se „necăjește" să 
pună în scenă piesa „Bucătărea
sa". Spunem că se „necăjește" în- 
trucît deși de luni de zile e pusă 
în repetiție, la nici una din a- 
ceste repetiții nu s-a reușit să fie 
prezenti tofi interpret!!. Aceasta 
deoarece conducerea elubulu! a 
încercat cu unii ș! aceiași oameni 
să înjghebeze o formație de tea
tru, o formație de estradă, o or
chestră de muzică populară, o bri
gadă artistică de agitație. Din a- 
ceastă cauză cînd era nevoie de 
un om la teatru el nu se putea 
duee deoarece în același timp a- 
vea repetiție și la estradă ete. In
tr-o situație neșatisfăeătoare se 
află și formațiile corală și fanfara. 
Corul care altădată se întrecea

Care sînt căușele ?
bine zis cauzele 

această stare de 
in însăși 
actlvlta- 
în felul 

Îndrumat

director, 
consiliul

activi» 
a 2—3

care a

Cauza sau mai 
care au generat 
lucruri 1st au rădăcinile 
felul eum își desfășoară 
tea conducerea clubului, 
cum este sprijinit si 
clubul.

La Vulcan In afară de 
doar 2—3 tovarăși din
clubului sprijină activitatea, res
tul fiind prezent! doar pe ., hîrtie. 
Iși poate desfășura clubul 
tațea numai cu contribuția 
oameni ? Desigur că nu.

O altă cauză și aceasta
dus la slaba activitate a clubului 
este felul cum se lucrează pentru 
atragerea tinerilor șl tn general 
a oamenilor la activitatea clubului. 
Acum în total slut vreo 10—15 oa
meni sare pot fi întîlniți șl Ia

orchestră și la fanfară și la tea
tru etc-

Nu-i de mirare că In asemenea 
situație, repetițiile formațiilor ar
tistice se desfășoară nemulțumitor, 
că lipsesc oameni cînd 
formație cînd de la alta.

Vinovată de această 
lucruri se face în primul
ducerea (director tov. Baban Ni
colae), care nu a muncit pentru 
atragerea oamenilor Ia acțiunile 
clubului. In aceeași măsură se fac 
însă vinovate și organizațiile 
U.T.M., comitetele sindicatelor din 
întreprinderile orașului care nu 
au mobilizat si îndrumat oamenii 
muncii spre club. Ba mai thult, 
sînt unele comitete de sindicat, ca 
cel de Ia mina Vulcan, care nu 
au sprijinit activitatea clubului, 
necrelnd condiții tinerilor pentru 
participarea la repetiții. Iată 
doar cîteva din cauzele care 
au făcut ca activitatea cultural- 
artistică a clubului să bată pacul 
pe loc.

Dorința, pe deplin îndreptățită, 
a oamenilor muncii din Vulcan 
este de a vedea la club acțiuni 
cit mai multe si mai interesante. 
Conducerea clubului trebuie «ă-si 
schimbe stilul de muncă, comite
tele U.T.M. și comitetele sindica
telor să acorde o mai mare aten
ție muncii cultural-artistice.

Comitetul orășenesc de partid 
Vulcan trebuie să analizeze felul 
cum se desfășoară munca clubu
lui și să ia măsuri ca toți fao- 
torii care au datoria să contribuie 
le îmbunătățirea ei să-și îndepli
nească sarcinile

C. COTOȘPAN
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Comuniștii — la cele mai importante locuri de muncă 
ale șantierului

Muncitorii și tehnicienii cons
tructori de pe șantierul -Im Lu- 
peni desfășoară o activitate in
tensă. Roadele muncii lor — cons
trucțiile moderne ce se ridică ne
încetat în locul vechilor colonii, 
schimbă înfățișarea orașului. In 
acest an constructorilor din Lu- 
peni le revin sarcini mari : pre
darea a 571 apartamente, a unei 
școli noi cu 16 săli de clasă și a 
unui cinematograf cu 500 de lo
curi.

O condiție de seamă a îndepli 
nirii integrale și la termenele pre
văzute a obiectivelor ce stau în 
fata colectivului șantierului o 
constituie munca politică susținu

tă pe care sînt chemați s-o des
fășoare comuniștii în rîndul munci
torilor constructori. Pentru a asi
gura cuprinderea întregului colec
tiv în sfera muncii politice, biroul 
organizației de bază a urmărit de 
mai mult timp ca cei aproape 100 
de membri și candidați de partid 
să fie repartizați la cele mai im
portante locuri ds muncă ale șan
tierului și printr-o activitate po

litică susținută, prin exemplul lor 
personal, să antreneze toți munci
torii la îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Astfel; repartizați la cele

Ia îndeplinire membrii și candida- 
ții de partid sarcinile la punctele 
de lucru, biroul organizației de 
bază a constatat că în acest do
meniu se manifestă și deficiențe. 
Unii membri și candidați de partid 
au trecut pe lângă anumite lipsuri 
fără să le sesizeze, fără a interveni 
pentru înlăturarea lor. Au , exis
tat și neajunsuri în privința urmă
ririi felului cum își îndeplinesc 
membrii și candidații de partid 
sarcinile trasate de către birou. De 
aceea, biroul organizației de bază 
a trecut la o repartizare mai ju
dicioasă a membrilor și candidați- 
lor de partid la locurile de muncă 
hotărîtoare, pe bază de sarcini 
precise și a stabilit o formă con
cretă pentru a urmări felul cum 
sînt îndeplinite aceste sarcini. Toți 
membrii și candidați! de partid au 
fost organizați pe colective șl re
partizați pe cele 13 obiective mari 
de pe șantier. Fiecărui colectiv 
i s-a completat un caiet. In caiet 
este trecut obiectivul de care răs
punde colectivul respectiv, terme
nul lui de execuție, sarcinile pe 
care trebuie să le îndeplinească co
lectivul pentru a asigura executa-

tizat la blocurile A 3 și & trăfț 
vor trebui predate pînă la 30 e- 
prilie a.c. Astfel, pe șantier h-h 
rămas nici un obiectiv de lucru 
la care să nu fi fost repartizai cite 
un asemenea colectiv. Colectivele 
au sarcina să urmărească ziihit 
desfășurarea lucrărilor, să sesizfez? 
deficiențele pe care să le treacă 
în caietul de însemnări împreună 
cu propunerile de remediere. Cu 
acest caiet responsabilii colective
lor se prezintă săptămînal la șe
dințele operative de lucru ale lo
turilor și conducerii șantierelor uW- 
de își prezintă propunerile pentru 
remedierea deficiențelor semnalate.

Biroul a luat măsuri ca în ca
drul colectivelor, fiecare membru 
și candidat de partid să fie repar
tizat pe cite un punct de lucru 
și să aibă o responsabilitate con
cretă. Caietele de însemnări și șe
dințele operative vor constitui un 
prilej bun pentru verificarea acti
vității fiecărui colectiv și a mem
brilor și candidatiler de partid la 
punctele de lucru ale șantierului. 
Activitatea colectivelor va fi anali

zată periodic și în adunările ge
nerale de partid și în ședințele de 
birou.
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In sala de ma
turare a între
prinderii Vlscoza- 
Lupeni se pregă
tește viscoza 
pentru a fi tri
misă la secția de 
filat. Brigadierul 
Sîrbu Nicolae 
eare lucrează 
aici, pregătește 
un nou lot de
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Postul de corespondenți voluntari
mai importante puncte de lucru, 
cei mai multi membri și candi
dați de partid au ajuns să cu-

^jjjoască mersul treburilor, lipsurile 
'fee se manifestau, să le sesizeze la 
limp, contribuind astfel la remedie
rea lor. Tovarășul Moga Aurel a 
sesizat, de pildă, că la blocul E-2

rea la timp a obiectivului. Așa 
de pildă, un asemenea colectiv, for
mat din mai multi membri și can

didați de partid de diferite profe
sii, în frunte cu tov, Pălivan P?- 
tre, răspunde de executarea nou-

parchet se făcea cu superficiali
tate. El a atras atenția maistrului

parchetul nu era executat în bu
ne condițiuni, bătutul lamelelor de

lui cinematograf. Un alt co-
lectiv, în frunte cu tov, Co-
man Ionel are în răspunde-
re predarea, pină la 15 august. a
noii școli, iar colectivul în frunte 

cu tov. Moga Aurel a fost repar-
de șantier asupra acestui neajuns 
$1 totodată a discutat cu munci
torii parchetari, îndemnindu-i să 
acorde mai multă atenție calității

Manifestind o exigență sporită 
față de felul cum se achită mem
brii și candidații de partid de sar
cinile ce le revin la locurile de 
muncă unde au fost repartizați, 
organizația de partid va obține noi 
succese în atragerea colectivului 
șantierului la lupta pentru scurta
rea termenelor de execuție și îm
bunătățirea calității lucrărilor d« 
construcții.

I. DUBEK

(Urmare din pag. l-a)

lucrărilor pe care le execută. Un 
alt membru de partid, tov. Pop 
Alexandru a sesizat biroul organi
zației de baza că brigăzile de zi
dari și beioniști de Ja blocul A 3 
întîmpină greutăți din cauza defi
cientelor în aprovizionarea puncte
lor de lucru cu beton și mortar. 
Sesizarea a fost luată în seamă.
S-a constatat că acest neajuns își 

J'srie cauza în deficiențele existente
Ia stația de betoane și mortar a 
șantierului. De aceea, conducerea 
tebnico-administrativă l-a însărci
nat pe mecanicul șef al șantierului 
să remedieze de urgență această 
stare de lucruri, ceea ce s-a și 
făcut la limp. Se pot enumera și 
alte exemple cînd, la intervenția 
membrilor de partid, au fost luate 
măsuri operative pentru remedie
rea unor deficiente în procesul de 
producție.

Dar, analizînd într-o adunare ge
nerală de partid felul cum își duc

—©—

Colectivul exploatării forestiere 
Dealul Babil-Vulcan obține succe
se frumoase în munca lui, depă
șind lună de lună sarcinile de 
plan.

Iată, iucrînd pe rampa de încăr
care a exploatării pe cîțiva munci
tori pregătind un nou transport 
de material lemnos.

------------©-------------

Preșcolarii învață muzică
Educarea artistică a unui număr 

cît mai mare de tineri cu aptitu
dini muzicale din rîndul cărora să 
se poată selecționa viitori muzi
cieni, are o importanță deosebită.

Pentru depistarea și recrutarea 
celor mai bune elemente din o- 
rașul Petroșani, Școala elementară 
de muzică și arte plastice din lo
calitate a deschis un curs pregă
titor de inițiere pentru copiii pre
școlari. care urmează să se în

scrie în septembrie la școală.
Cursurile au loc în fiecare 

marți și joi la orele 17-18 în lo
calul școlii elementare de muzică 
și arte plastice.

Pînă în prezent s-au înscris și 
frecventează cursurile un număr 
de 35 elevi. Numărul lor crește 
din zi în zi.

prof. PETRU BARBAROȘIE 
corespondent

unele neajunsuri. La exploatările 
miniere Petrila, Uricani și Aninoa- 
sa posturile nu au planuri de 
muncă, nu sînt îndrumate suficient 
de organele de partid. Pentru a 
înlătura asemenea neajunsuri, pen
tru a face activitatea posturilor 
mai bogată este necesar ca comi
tetele de partid și birourile orga
nizațiilor de bază din întreprin
deri să acorde o mai mare atenție 
muncii cu corespondenții.

Organele de partid din între
prinderi, instituții și de pe șantie
re au datoria să atragă în rîndul 
corespondenților voluntari pe cei 
mai buni muncitori, tehnicieni și 
ingineri, oameni ai noului, să-î a- 
jute în activitatea lor.

Sarcinile complexe ce stau în 
fața economiei' naționale cer fie
cărui om al muncii să-și îmbu
nătățească continuu activitatea 
pentru sporirea productivității 
muncii, pentru îmbunătățirea cali
tății produselor și reducerea pre
țului de cost Felul în care aceste 
sarcini sînt rezolvate pot fi o- 
glindite' mai bine în ziar dacă co
respondenții vor informa redacția,
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ln biroul șe
fului de sector 
au început, u- 
nul cîte unul,
să intre brigadierii. Mai întîi a 
venit Szabo Martin, din abata
jul nr. 5 est. Apoi, după cîteva 
minute, a sosit și Stăuceanu 
Gheorghe care lucrează pe a- 
celași strat. După alte cîteva 
minute intrară și Cheptea Va- 
sile, Firoiu Ioan, Lăpădatu Ni
colae și ceilalți șefi de brigăzi 
din sectorul II al minei Petrila.

— Am convocat această șe
dință spre a discuta situația 
brigăzilor aflate sub plan, cali
tatea producției și a analiza 
stadiul de îndeplinire a anga
jamentelor de 
cele 
sint 
vem 
bune — 
cea, șeful sectorului II de la mi
na Petrila.

Șefii de 
cu atenție 
dorința să 
sporite pentru recuperarea rămî- 
nerii în urmă și 
angajamentelor de 
luna martie.

— Minerii din
— a spus membrul de partid 
Buduroiu loan — sînt hotărîți 
ca și luna aceasta, la fel ca în 
februarie, să se situeze pe pri
mul loc în întrecerea socialistă 
cu celelalte brigăzi din sector, 
încă din prima decadă a aces
tei luni, ne-am depășit cu 35 
de tone cărbune angajamentul 
de întrecere. De la începutul 
anului și pînă în prezent avem 
extrase 417 tone cărbune peste

13 
sub 
un

întrecere. Din 
brigăzi din abataje, 5 
plan, iar în prezent a- 
minus de 211 tone căr- 
a spus lng. Felea Mir-

brigadă au ascultat 
apoi și-au exprjmat 
muncească cu forte

îndeplinirea 
întrecere pe

brigada mea

plan. Cărbune dăm mult, dar 
calitatea lui mai lasă încă de 
dorit. Nu este o cinste pentru 
noi că în primele două luni ale 
anului am avut rebutate 46 va- 
gonete de cărbune pentru șist, 
la fei ca brigada lui Firoiu loan 
și cu 16 vagonete mai puțin de 
cît minerii lui Cristea Nicolae. 
In legătură cu îmbunătățirea 
calității producției am discutat 
chiar ieri cu ortacii. Tovarășii 
Mocănaș Fănică, Jiteanu Dumi
tru, Lațko Ștefan, Mitrea Con
stantin, Badea Ilie și alți mun
citori din brigadă și-au luat an
gajamentul să aleagă cu grijă 
șistul din cărbune, între ei a 
pornit o adevărată întrecere în 
această privință. Cu toții vor să 
urmeze exemplul minerilor din 
brigada membrului de partid 
Munteanu Petru care, în acest 
an, n-a avut rebutat niei un 
vagonet de cărbune pentru șist.

— Noi, cei din abatajul 3 est, 
avem date luna aceasta 150 tone 
eărbune peste plan — a spus 
brigadierul Stăuceanu Gheorghe, 
bucuros că brigada lui are un 
plus și că astfel a recuperat 
rămînerea în urmă din luna ia
nuarie. împreună cu minerii 
Toțolan Fică, Gal Anton, Kovacs 
Francisa, Zgîmbău Constantin și 
ceilalți ortaci din brigadă sîn- 
tem hotărîți să dăm numai căr
bune de calitate și să ne înde
plinim cu cinste angajamentul 
luat de a extrage în acest an 
1500 tone cărbune peste pre
vederile planului.

Au mai luat 
cuvântul tovară
șii Toth loan, 
Croitoru Gheor- 

brigadieri ale căror 
prezent sînt rămase
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♦ghe și alți 

brigăzi în
în urmă. Cu toții s-au angajat 
să lucreze mai bine, să orga- ♦ 
nizeze mai temeinic munca în • 
abataje. 2
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cini precise de viitor. Printre* 
altele s-au luat măsuri privind ♦ 
îmbunătățirea asistenței tehnice t 
din partea inginerilor șl tehni-1 
cienilor la locurile de muncă, ♦ 
controlarea de două, trei ori pe * 
schimb a fiecărui loc de mun-* 
că, îmbunătățirea aprovizionării t 
cu materiale și a transportului J 
în sector. Cei care au luat cu- • 
vîntul au cerut mai mult sprijin ț 
părții mecanice a sectorului 
domeniul executării Ja timp 
lucrărilor de prelungire 
scurtare a transportoarelor 
raclete, precum și montarea 
tre schimburi a tuburilor de 
comprimat și de aeraj.

Măsurile stabilite 
brigadierilor constituie 
îmbunătățirii muncii, 
rămânerii în urmă si 
rii angajamentelor de 
pe luna martie. Minerii secto
rului II 
vor ști 
blectîv. 
dovedit

La ședința brigadierilor 
analizat rezultatele muncii 
luna aceasta și s-au stabilit 
cini precise de viitor.

In
a

Si
CU

* 
♦

concret și operativ asupra proble
melor ce frămintă colectivele în 
care ei își desfășoară activitatea. 
Corespondenți voluntari ca Bur- 
ciu Gheorghe, Merca Teodor, mi
neri la Lonea, Furdui Petru, Pre- 
doșan loan, muncitori la mina Lu- 
peni, Ionică loan și Ene loan, in
gineri la preparația Lupeni, Eco- 
bescu Gheorghe, tehnician la pre
parația Petrila și alții informează 
operativ asupra succeselor, sesi
zează neajunsurile care se mai 
manifestă.

Legătura permanentă a ziarului 
nostru eu masele se reflectă prin 
cele 200—300 de scrisori pe care 
redacția le primește în fîeeare lu
nă de la corespondenții săi volun
tari. Față de numărul mare și di
versitatea problemelor ce ne preo
cupă zilpic, numărul coresponden
țelor trebuie să sporească. Oame
nii muncii sînt chemați să serie 
despre tot ce poate fi folositor 
colectivității, așa cum fae de pil
dă, tovarășii Albescu Dumitru, 
student la I.M.P., Crișan loan, im
piegat de mișcare, Băloi Staicu, 
tehnician. Ciur loan muncitor. 
Cornea Titu, învățător, Bălșan 
Rușalin, bibliotecar și alți cores
pondenți cunoscuți și apreciați în 
întreaga Vale a Jiului, ea ade- 
vărați cronicari ai vremurilor noi 
pe care le trăim.

Cu ajutorul organizațiilor de 
partid, sindicale și de U. T. M., 
al conducerilor tehnice din între
prinderi, uzine și șantiere, mem
brii posturilor de corespondenți 
voluntari, precum și ceilalți cores- 
podenți ai ziarului pot să desfă
șoare o activitate din ce în ее 
mai bogată, care să contribuie la 
dezvoltarea noului, la succese tot 
mai de seamă în toate domeniile 
de activitate, pe calea îndeplini
rii sarcinilor trasate de cel de*al 
IH-lea Congres al partidului nos
tru.

In Editura politica au apărat:

„Momente din istoria 
Partidului Muncitoresc Rom în “

Albumul ,, Momente din istoria 
Partidului Muncitoresc Romln" al
cătuit pe baza documentelor din 
Muzeul de istorie a P.M.R., con
ține numeroase fotografii ale vre
mii, reproduceri facsimile care o- 
feră cititorilor o imagine bogată 
despre cele mai însemnate mo
mente din istoria partidului și a 
mișcării muncitorești din țara 
noastră.

In ultima parte a lucrării sînt 
prezentate prin fotografii, grafice 
și hărți, succesele obținute de 
poporul nostru în construirea so
cialismului.

Această lucrare constituie un a- 
jutor prețios pentru propagandiș
tii și cUrșanții din invățămîntul 
politic, pentru profesorii, elevii și 
studenții din învățămlntul de stat, 
precum și pentru toți aceia «are 
studiază istoria Partidului Mun- 
citoresa Romîn.
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în ședința 
garanția 

lichidării 
îndeplini- 
întrecere

în frunte cu comuniștii 
să realizeze acest o 

Munca lor însuflețită a 
nu odată acest lucru...

Z. ȘUȘTAC



Pentru independența 
Rhodesiei de sud
DAR-ES-SALAM 16 (Agerpres). 
„Uniunea poporului african

■ ^Zimbabwe" respinge fără rezervă
■ îdeea menținerii guvernului colo

nialist în Rhodesia de sud și ni- 
mie nu o va împiedica să ducă 
lupta pentru independenta națio
nală pînă la victoria deplină", a 
declasat Joshua Nkomo, liderul 
partidului mai sus-amintit, în ca
drul unei conferințe de presă or
ganizată la Dar-Es-Salam.

Referindu-se Ia viitorul Federa
ției Rhodesiei și Nyassalandului, 
creată de către colonialiștii en
glezi el a subliniat faptul că toți 
liderii africani din Rhodesia de 
nord și Nyassaland sînt hotărîți 
să lupte pentru a desființa fede
rația.

-=©----

F. Jiliao despre politica 
teroristă a guvernului 

Peruvian
BRASILIA 16 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe de 

presă președintele ligii țăranilor 
din Brazilia. Francisco Juliao, a 
declarat că „în închisorile din 
Peru zac în condiții inumane a- 
proape 2000 de deținuți politiei".

După cum anunță agenția Pren- 
sa Latina, Juliao care a fost re
cent în Peru a subliniat eă prin
tre deținuții politici aruncați în 
închisori de actuala juntă milita
ră de la conducere se află gene
ralul Cezar Panto, fostul candidat 
la alegerile pentru președintele 
republicii din partea Frontului de 
Eliberare Națională.

In încheiere Juliao a subliniat 
că politica teroristă a actualului 
regim peruvian „a ereat în țară 
o situație explozivă".

B©NN 16 (Agerpres).
Una din căpeteniile O.A.S. Ar- 

goud, cu puțin înainte de răpirea 
lui la Munchen de către agenți ai 
poliției franceze a acordat un in
terviu unui corespondent al revis
tei „Quick", care apare în acest 
oraș. Acest interviu aruncă o lu
mină vie asupra atitudinii mani-
testate în Germania occidentală 
față de O.Â.S.-iști și asupra le- 

■ gâturilor existente între O.A.S. și 
' Bundeswehr. Răspunzînd Ia între
barea dacă în Germania occiden
tală există oameni care simpati- 

: zează O.A.S. și colaborează cu 
O.A.S., Argoud a declarat: „Dacă 
lucrurile n-ar sta astfel, nu m-aș 
afla astăzi aici... Pot să vă spun 
că avem prieteni buni în R. F. 
Germană atît în cercuri eivile cît 
și militare. Unii ofițeri germani 
manifestă o înțelegere deosebită 
față de problemele noastre. Iar 
între înțelegere și ajutor este doar 
un singur pas". Argoud s-a eschi
vat de a da un răspuns Ia între
barea care persoane din Bundes- 
wehr mențin contacte cu el. „Na 
pot spune aceasta. Și fără aceasta

—=©=—

„Franța trebuie să renunțe 
la experiențele nucleare"
PARIS 16 (Agerpres).
Secretariatul Consiliului națio

nal al păcii din Franța a adresat 
o telegramă președintelui de 
Gaulle în care protestează împo
triva intenției guvernului francez 
de a efectua o nouă explozie nu 
cleară în Sahara.

„Interesele Franței reclamă ca 
guvernul să manifeste inițiativă în 
direcția realizării unui asord in
ternațional privind încetarea tu
turor experiențelor nucleare și să 
renunțe la experiența proiectată" 
se subliniază în telegramă.

Telegrama F.S.M. adresată 
minerilor greviști din Franța

0 importantă victorie 
a forțelor democratice din Japonia

PRAGA 16 (Agerpres).
La 15 martie Secretariatul Fe

derației Sindicale Mondiale a dat 
publicității la Praga o declarație 
în care adresează din nou miri® 
rilor francezi salutul frățesc al 
celor 120 milioane de oameni at 
muncii, membri ai centralelor Sin 
dicale naționale afiliate la F.S.M.

In declarație se subliniază 65 
solidaritatea F.S.M. și a organiză 
țiilor afiliate la ea, precum și So

©

împotriva amestecului S. U. A. 
in transporturile comerciale maritime
LONDRA 16 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

U.P.I., la 15 martie la Londra au 
luat sfîrșit lucrările conferinței la 
care au participat reprezentanți 
ai Marii Britanii, Belgiei, Dane
marcei, Franței, R. F. Germane, 
Greciei, Italiei, Olandei, Norve
giei și Suediei, conferință orga
nizată cu scopul de a studia mă
surile în vederea „contracarării 
amestecului unor guverne în trans
porturile comerciale maritime" 
Conferința a fost prezidată de mi
nistrul englez al transporturilor 
Ernest Marples. Participanții la 
conferință, miniștri, diplomați și 
reprezentanți ai Camerelor de Co
merț, și-au exprimat „profunda 
îngrijorare" față de hotărîrea gu
vernului S.U.A. prin care Statele 
Unite și-au asumat dreptul de a 
controla volumul tuturor transpor
turilor comerciale navale în O- 
ceanul Atlantic, inclusiv al trans
porturilor navelor sub pavilion 
străin, avînd la bord mărfuri ale 
unor țări străine.

Intr-un comunicat dat publici
tății după terminarea conferinței, 
participanții au cerut abolirea a- 

am spus prea mult" — a decla
re!. el.

In cercurile politice din Bonn 
se subliniază că O.A.S.-iști au mal 
făcut și în trecut declarații simi
lare cu privire la strînsele lor le 
gâturi cu ultrareacționarii vest- 
germani. Prezența în Bavaria a 
lui Bidault vorbește de Ia sine.

-----  — .. - -

DELHI. Comitetul indian de spri
jinire a Congresului latino-ameri- 
can de solidaritate cu Cuba, care 
va avea loc la sfîrșitul lui martie 
la Rio de Janeiro, a organizat la 
15 martie la Delhi un simpozion, 
la care au participat cunoscuți 
fruntași ai vieții publice din In
dia, membri ai parlamentului, re
prezentanți ai populației capitalei

CIUDAD DE GUATEMALA. La 
15 martie în capitala Guatemalel 
au avut loc mari demonstrații ale 
studenților care au protestat îm
potriva „conferinței anticubane a 
președinților țărilor Americii Cen
trale eu participarea președintelui 
S.U.A., J. Kennedy" care se va 
deschide săptămîna viitoare în 
Costa Rica. După cum transmite 
din Ciudad de Guatemala cores
pondentul agenției Reuter, poliția 
a intervenit cu brutalitate împo 
triva demonstranților și a arestai 
20 de studenți.'

CIUDAD DE PANAMA. Referin
du-se la apropiata conferință a 
președinților țărilor din America 
Centrală săptămînalul „El Cholo" 
care apare în Panama afirmă că 
unul din scopurile ei constă în „a 
stăvili înaintarea revoluționară a 
popoarelor din America Centrală*-, 
Participarea guvernului din Pana
ma la această conferință, „aruncă 
o pată neagră asupra țării noas 

lidaritatea organizațiilor sindicale 
afiliate la alte centrale sindicale 
ifiternaționale cu minerii francezi, 
dovedește amploarea unității in
ternaționale de acțiune a oameni 
lor muncii.

In încheierea declarației se a- 
ratl c5 lupta eroică a minerilor 

se bucură de sprijinul u 
hâtilfii Л oamenilor muncii care 
și-au unit eforturile lor pe plan 
intstnațîonal.

cestei hotărîri a S.U.A., subliniind 
„necesitatea intensificării campa 
niei împotriva tendinței crescînde 
a unor guverne ca, în pofida in
tereselor naționale, să se ames
tece în operațiile libere ale trans
porturilor navale internaționale. 
Cele zece guverne, arată comu
nicatul, au hotărît să-și intensifi
ce eforturile pentru promovarea 
transportului naval liber între țări, 
ceea ce reprezintă un factor im
portant pentru dezvoltarea comer
țului internațional".

------- _=©=,_

„Asasinii 
au fost achitați" 
Procesul unor membri 

ai „Mafiei"

ROMA 16 (Agerpres).
„Asasinii au fost achitați", sub 

acest titlu ziarele „Unita" și „A- 
vanti" relatează despre hotărîrea 
Curții de casație din Neapole ca
re a eliberat „din lipsă de do
vezi" pe trei membri ai „Mafiei", 
acuzați de asasinarea activistului 
sindical din Sicilia Salvatore Car
nevale.

Numele lui Salvatore Carnevale, 
scriu ziarele, va fi trecut alături 
de numele altor 55 de activiști 
sindicali asasinați de Mafia numai 
pentru faptul că ei au luptat pen
tru îmbunătățirea vieții țăranilor 
sicilieni. De fiecare dată, cînd oa
menii Mafiei săvîrșesc asemenea 
asasinate, se găsește un tribunal 
gata să achite pe criminalii din 
această organizație teroristă se
cretă aflată în serviciul marilor 
moșieri italieni.

tre" și va fi însoțită de o înrobire 
și mai apăsătoare a statului Pana
ma de către monopolurile nord- 
americane.

NEW YORK. In S.U.A. se iau 
diverse măsuri pentru ca infor
mațiile veridice despre situația 
din Cuba să nu ajungă pînă la 
poporul american. Președintele 
Comisiei Camerei Reprezentanților 
a S.U.A. pentru cercetarea activi 
tății antiamericane, F. Walter, a 
declarat la 14 martie că în viito
rul apropiat la Washington va 
începe anchetarea cetățenilor ame
ricani care au vizitat Cuba. „Vî- 
nătorii de vrăjitoare" îi acuză eă 
după înapoierea lor din Cuba ei 
„au devenit agenți propagandist* 
ai Iui Castro".

TOKIO. Aproximativ șase mili
oane de muncitori au participat 
la 15 martie la mitingurile și de 
monstrațiile care au avut loc în 
numeroase orașe japoneze cerînd 
îmbunătățirea condițiilor lor de 
viață. La ele au participat munci
tori din transporturi, metalurgie, 
tipografii, construcții și alte ramuri 
de producție.

Docherii japonezi au declarat o 
grevă de 24 de ore care a cuprins 
aproximativ 100 de porturi ale 
țării.

NEW YORK. Autoritățile S.U.A.

TOKIO 16 (AgerpresJ.
Forțele democratice din Japo 

nia au repurtat o victorie impor 
tantă. La alegerile pentru desem 
narea primarului orașului Kitakiu 
siu — al șaptelea oraș din Japonia 
ca mărime cu o populație de un 
milion de oameni, a ieșit victo
rios socialistul Hosei Yoshida. El 
a repurtat victoria față de candi
datul partidului liberal-democrat, 
întrunind cu 30 000 de voturi mai 
mult decît rivalul său.

Orașul Kitakiusiu, rezultat al u- 
nifieării orașelor din partea de

--------------©--------------

Mesajul președintelui Goulart
BRASILIA 16 (Agerpres).
Președintele Braziliei, Joao Gou

lart, a adresat Congresului Na
țional un mesaj în care arată că 
„Brazilia nu-și va schimba poli
tica sa externă de relații pașnice 
cu toate țările".

In mesajul său președintele 
Braziliei arată că țara sa trebuie 
să-și „intensifice comerțul cu ță
rile lagărului socialist și cu ță
rile din Asia și Africa". Referin
du-se Ia politica externă, preșe
dintele Goulart arată că în ceea 
ce privește relațiile cu Cuba re
voluționară Brazilia „va rămîne

----------©----------

Protestul cadrelor didactice din Anglia
LONDRA 16 (Agerpres).
In cadrul ședinței sale din 15 

martie Comitetul Executiv al Sin
dicatului național al cadrelor di
dactice din Anglia a hotărît să 
trimită o delegație a învățători
lor la Parlament. In numele învă

---------- ©----------

Ciocniri între poliție și studenți 
în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 16 tA- 
gerpres).

Agenția France Presse anunță 
că la 15 martie în orașul Morelia, 
capitala statului mexican Michoa 
cân, situată Ia 20 km. nor-vest de 
Ciudad de Mexico s-au produs in
cidente grave în cursul cărora a 
fost omorît un student, iar alți 
cinci studenți au fost răniți.

Incidentele s-au produs în urtna 
ordinului dat de guvernatorul sta 
tului Michoacan, Agustin Arriaga 

continuă să dispună după bunul 
lor plac de terenurile rezervațiilor 
populației indiene din vestul Sta
telor Unite. Ziarul „Christian 
Sicience Monitor" anunță că au
toritățile din California, fără per
misiunea Consiliului decanilor de 
vîrstă ai tribului indian care tră
iește în rezervația de lîngă flu
viul Colorado, au transferat sta
tului Arizona aproape o jumătate 
din teritoriul acestei rezervații 
indiene.

DJAKARTA. Cerem eu hotărîre 
ca trupele americane și diemiste 
să înceteze imediat folosirea sub
stanțelor toxice împotriva popu
lației din Vietnamul de sud care 
luptă pentru libertatea sa. Cerem, 
de asemenea, ca aceste acțiuni 
barbare să nu se mai repete nici
odată, se arată într-o telegramă 
adresată de Comitetul indonezian 
de luptă pentru pace, guvernului 
sud-vietnamez.

NEW YORK. La 15 martie la 
pulberăria din Allentown (statul 
Pennsylvania) s-a produs o explo
zie violentă. Un muncitor a fost 
ucis, iar cîteva persoane au fost 
rănite.

LONDRA. Incepînd de Іа в a- 
prilie pînă la 4 mai, anunță agen
ția Press Association, Anglia va 
desfășura în Cipru mari manevre 
de Jesant aerian sub denumirea 
de „New Venture". La ele vor 
participa aproximativ 2 400 de 
parașutiști.

nord a insulelor Kiusiu și anume 
Modzi, Kokura, Tobata, Vakamațu 
și Yavata, este un mare centru 
administrativ și în același timp 
nucleul celui mai important com
plex industrial din țară pentru 
producția de metal și cărbune.

Candidatul forțelor democrate, 
Hosei Yoshida, a fost sprijinit de 
socialiști comuniști, de organiza
țiile sindicale, ale femeilor și ti
neretului din Kitakiusiu care ae- 
ționînd intr-un front unit au re
purtat astfel o importantă victo
rie în alegeri.

credincioasă năzuințelor de pace 
ale poporului" și devotată „apără
rii păcii și respingerii metodelor 
violente în soluționarea probleme
lor internaționale". In mesajul 
său, președintele arată că în cu- 
rînd vor fi supuse spre aprobare 
congresului brazilian un număr de 
proiecte de legi privind reformele 
agrară, urbană, administrativă,, a 
impozitelor și a băncilor. j-x

Potrivit agenției Associated 
Press, proiectul de lege cu pri
vire la. reforma agrară a fost pre
gătit și urmează să fie prezentat 
congresului săptămîna viitoare.

țătorilor, delegația va protesta fm- 
potriva faptului că ministrul în- 
vățămîntului a respins în mod ar
bitrar sporul de salariu propus de 
Comitetul special care se ocupă 
de problema îmbunătățirii remu
nerării cadrelor didactice.

Rivera, prin care rectorul univȘ^ 
sită ții din Morelia, Eli de Gortări, 
a fost demis urmînd ca Universi
tatea să fie condusă de tn comi
tet desemnat de către guvern.

Rectorul universității care a fost 
demis este totodată conducătorul 
mișcării progresiste a studenților 
universității din Morelia. Imediat 
după anunțarea acestei hotărîri 
studenții universității au organi
zat un miting de protest. Poliția 
a intervenit deschizînd focul asu
pra participanților la miting. In 
prezent capitala statului Michoa
can se află în mod practic sub 
stare de asediu, armata contro
lează punctele mai importante din 
oraș.

,,Polul Nord-12"
LENINGRAD 16 (Agerpres).
Expediția aeriană sovietică in 

Arctica care va purta denumi
rea „Polul Nord-12" își va sta
bili baza de cercetări științifice 
pe întinderea de gheață între 
Marea Siberiei de Răsărit și Ma
rea Ciukotka. In prezent aici nu 
se efectuează cerectări cu ca
racter permanent.

Stația „Polul Nord-11" a na
vigat în derivă în direcția Ca
nadei pe o distanță de peste 
2 000 km. de la țărmul sovietic. 
Stația „Polul Nord-10" este si- 

, tuată la nord de insulele Novo- 
; sibirsk. Noua stație „Polul Nord- 

12" va furniza regulat date hi- 
drometeorologice din sectorul de 
est al Arcticei, date necesare în 
vederea unei mai bune organi
zări a navigației navelor de 
transport în regiunea respectivă.

Colectivul stației „Polul Nord- 
12" va efectua aici numeroase 

J observații meteorologice și as- 
’ tronomice, va studia fenome- 
1 nele de magnetism și regimul 
■ de radiații.
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