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Primele teze —I 
primele bucurii

■— Ai emoții, Valentine f
— Nu prea... E a treia teză 

g din acest an școlar... La fizică atu 
g avut un pic. Era prima teză, dar 
8 pe urmă...

In clasa a Vl-a de la Școala 
de 7 ani din Aninoasa era liniște 
deplină. Mai mult de 40 de elevi 
așteptau nerăbdători subiectul la 
teza de geografie. Vocea profe
soarei Brînzan Elena răsună cla- 8 
ră:

— Rindul 1, scrieți ; Marginile 
g Europei — mări, insule, peninsu- 
-le, strtmtori, golfuri...
2 Abia termină de scris subiectele 
2 și Editha Bodor începu să dea 
2 răspunsurile.

< g In bancă, zeci de capete erau 
g aplecate asupra caietelor a căror 
g file albe se umpleau unele după 
g altele cu rînduri drepte, scrise cu 
g migală. Andrei Popescu ținea ca 
8 și această lucrare să fie la fel de 
8 bună ca și cele de la geologie 

ți fizică la care cunoscuse foarte 
2 bine subiectele date. Minutele se
1 scurgeau repede și odată cu ele 
8 lucrarea la geografie se apropia g 
8 de sfîrșit. Vraful de caiete de pe 8 
8 catedră creștea mereu și el se 8 
8 completă în clipa tind clopoțelul 
8 anunța sfîrșitul orei.
o■ o
8 g --- -- ------—-------
« mare din cancelarie a rămas sinr 
g gură "profesoara Brînzan Elena. 
g Citește cu atenție lucrările elevi- 
g lor, notează și ztmbește din tind 
O în tind. într-un tîrziu scoate din- 
8 tr-un dulap mai multe caiete : g 
8 primele teze din acest an școlar g
2 — de la zoologie și fizică. Pă- 8 
2 tind o comparație între o lucrare 8 
2 și alta profesoara пи-și putu as- 8 
g cunde un zîmbet de mulțumire. 8

Elevul Popescu Andrei la toate
8 lucrările primise nota 10, Eleo- 
8 nora Sin 9 și 10, luditba Bodor 
g 9 și 10, Valentin Stan 9 și 10, 
g loan Vieru 9, Cornelia Danciu 8 
8 și 10, frații Mioara și Victor Vă- 
8 caru 8 și 10, loan Pociu 9...
g Bucuria primelor teze o simte 
g deocamdată numai profesoara. In 
8 curînd o vor simți și elevii fi de- 
I sigur și părinții. Este răsplata cea g 
g mai bună a unei munci de 3 luni. | 
8 LICIU LUCIA g
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Raportează îndeplinirea 
pianului anual

★ ★ ★

Colectivul sectorului / 
mina Vulcan

Odată cu ultimele tone de căr
bune extrase în ziua de ieri, mine
rii sectorului 1 de la mina Vulcan 
și-au realizat în întregime sarci
nile de plan pentru anul 1960. Mi- 
rerii acestui sector se situează în 
fruntea celor care au început cu 
mult înainte de termen să livre
ze cărbune în contul anului 1961. 
în cursul anului pe care l-au în
cheiat cu 21 zile mai devreme, mi
nerii acestui sector au obținut o 
seamă de rezultate bune printre 
care creșterea productivității mun
cii la peste 1,700 tone pe post, 
au redus prețul de cost pe tona 
de cărbune cu peste 3,50 lei și, 
ce-i mai important, toate brigăzi
le din abataje și pregătirile 
torului și-au depășit ritmic 
nul.

Pentru succesele raportate 
1960, merită laude minerii 
brigăzile conduse de Tucaciuc
hai, Munteanu Anghel, Moraru Ni
colae, Gagyi loan, Floricel Iri- 
mie, cei de la pregătirile sectoru
lui precum și tehnicienii Frantz. 
Nicolae, Achim Sabin, Ursa loan, 
Dăscălescu Alexandru și toți cei
lalți în frunte cu ng. Kovacs Eme
tic, șeful sectorului.

îndeplinit 
extrăgînd 
în contul

scurs din 
muncii

•-1

Ea*  sectorul II al minei Uricani, brigada condusă de Gaș- j 
par Dănilă se bucură de apreciere unanimă. Minerii săi dau 
cărbune mult și fără șist în el. Ei obțin în medie un randament 

< de peste 4,5 tone pe post IN CLIȘEU : Minerii Vrînceanu Va- 
i sile și Buraga Nicolae din brigada lui Gașpar Dănilă într-o di- 
l pă de răgaz înainte de cobori rea în mină.
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Mi-

...Au trecut titeva minute de 
tind profesorii părăsiră sala pie
rind la ore, la clase. La masa
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Sectorul III al minei 
Petrila

In schimbul 1 din ziua de 10 
decembrie colectivul sectorului III 
al minei Petrila și-a 
sarcinile de plan anuale, 
primele tone de cărbune 
anului viitor.

In perioada care s-a 
acest an, productivitatea
pe întregul sector a fost depășită 
cu 11,5 la sută, iar prețul de cost 
a fost redus cu 3,65 lei pe fiecare 
tonă 
miile suplimentare realizate în pri
mele 10 luni ale anului depășesc 
suma de 640.000 lei. De mențio
nat că minerii sectorului 111 au 
obținut în acest an viteze sporite 
de avansare la abataje.

Brigăzile de minert conduse de 
Batiu Grigore, Belu Sabin, Cîșla- 
ru loan, Bartok losif și altele s-au 
situat în fruntea întrecerii pentru 
îndeplinirea planului înainte de 
termen.

Minerii și tehnicienii sectorului 
111 al minei Petrila sînt hotă Ați 
ca pînă la sfîrșitul anului curent 
să obțină noi și importante те<Л>- 
zări în creșterea productivității 
muncii și ieftinirea prețului de cost 
al cărbunelui extras.

de cărbune extrasă. Econo-

„Cel nai bun 
un litiu fle

O

iii Klivi№ 0ІЦШ
1.728.060 iei economii 
prin muncă voluntară

Tinerii din orașul Vulcan, mo
bilizați de organizațiile U.T.M., au 
efectuat de la începutul acestui 
an peste 58.000 ore de muncă vo
luntară. Cele 38 de brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică din 
sectoarele exploatării și din cele
lalte întreprinderi și instituții au 
participat activ la înfrumusețarea 
orașului, la strîngerea fierului 
vechi, la plantarea de puieți pre
cum și la alte acțiuni obștești. Prin 
acțiunile întreprinse ele au reali
zat o economie în valoare de 
1.720.000 lei.

In sprijinul gospodăririi 
orașului

Tinerii brigadieri ai muncii pa
triotice de la Uzina electrică Vul
can au întreprins în cursul aces-

orașului. In 
peste 2.500 

In cursul 
uzinei au

9 hueriloi dig Valon
tui an numeroase acțiuni obștești 
pșntru înfrumusețarea 
total ei au efectuat 
ore muncă voluntară.
zilelor trecute tinerii
participat la amenajarea drumului 
care duce de la gară spre uzină. 
Ei au curățat strada și au trans 
portat 10 mașini de piatră care a 
fost așternută.

La această acțiune au participat 
90 de tineri care au efectuat peste 
380 ore de muncă voluntară. S'au 
evidențiat utemiștii Iacob losif, 
secretarul organizației U. T. M. 
Șuteu Remus, Lăcătuș Vasile și 
alții.

N. CREMENESCU

In curînd la Defor — Lonea se va monta un nou ventilator 
de aeraj de mare putere. Piesele sale se confecționează la 
U.R.U.M.P. O parte din aceste piese — comanda 03223 — au fost 
încredințate spre execuție strungarului Szilagyi Alexandru care deși 
tînăr posedă o înaltă calificate IN CLIȘEU : Strungarul. utemist

«♦
*

X Szilagyi Alexandru e atent la strunjirea unei coroane de la șaiba 
j pentru cureaua trapezoidală a ventilatorului.
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profesie” — 
mare cinste

din brigăzile de la abataje își în
deplinesc și depășesc în mod rit
mic sarcinile de plan. La mina 
Aninoasa toate cele 37 brigăzi a- 
flate în întrecerea pe profesii 
și-au depășit sarcinile privind creș
terea productivității muncii, iar 
peste 50 la sută din acestea obțin 
lună de lună randamente ce depă
șesc 5 tone pe post.

Rezultatele de pînă acum dovedesc 
că există posibilități mari pentru 
ca întrecerea socialistă pe profe
sii să devină o acțiune largă de 
masă, să ducă la obținerea unor 
succese mai mari.

Sindicatele vor trebui să se o- 
cupe mai intens, sub conducerea 
organizațiilor de partid, de mobi
lizarea oamenilor muncii, de sta
bilirea unor obiective cît mai mo
bilizatoare în întrecerea pe profe
sii, în primul rînd punîndu-se mai 
mare accent pe calitatea produc
ției și ridicarea tuturor brigăzilor 
și echipelor la nivelul realizărilor 
medii ale fruntașilor întrecerii.

Acum, la exploatările miniere 
se experimentează un sistem mai 
bun de evidență în întrecerea pe 
profesii. Sindicatele au datoria să 
vegheze ca această nouă evidență 
să se țină la zi, să fie cunoscută 
de fiecare muncitor, maistru, teh
nician antrenat în întrecere. Mun
cind mai bine, pe baza experienței 
de pînă acum, sindicatele trebuie 
să ridice continuu nivelul între
cerii pe profesii, să creeze în jurul 
acestei forme avansate a întrece
rii socialiste o puternică opinie de 
masă, pentru ca titlul de „cel mai 
bun în profesie" să devină un titlu 
de mare cinste !

GH. DUMITRESCU

Conducîndu-se după Directivele 
Congresului al III-lea al partidului 
și pe baza sarcinilor trasate de cel 
de-al IV lea Congres al sindica
telor, comitetele sindicatelor din 
Valea Jiului, au stabilit cu simț 
de răspundere obiectivele de între
cere pe specificul fiecărui loc de 
muncă, sector sau întreprindere, o- 
biective legate strîns de 
nirea sarcinilor de plan 
indicii.

Datorită muncii depuse 
ganele sindicatelor, în colaborare 
cu conducerile întreprinderilor, se 
întrec acum pentru titlul de „cel 
mai bun în profesie1' peste 3000 
de mineri, sute de artificieri, maiș
tri mineri.

Muncitori ca minerii Bartha 
Dionisie, Cristea Aurel, Cîrcimaru 
Victor, mecanicii de locomotivă 
Marcu Aurel, Abrudeanu Alexan
dru, metalurgiștii Sereș Gheorghe, 
Nicu Constantin, sondorul Pițigoi 
Dumitru, filatoarea Moga Veroni
ca și mulți alții sînt cunoscuți și 
stimați de colectivele din care fac 
parte ca fruntași, drept cei mai 
buni în profesie.

In munca de organizare a în
trecerii pe profesii sindicatele 
acumulat o bogată experiență. 
Lupeni de pildă, întrecerea pe pro
fesii s-a organizat pe metode de 
exploatare, la Aninoasa s-a îmbu
nătățit mult evidența întrecerii, 
la Petrila și la Uricani extinderea 
la toate brigăzile a întrecerii pe 
profesii este legată de acțiunea 
pentru ridicarea tuturor brigăzilor 
la nivelul realizărilor medii ale 
brigăzilor fruntașe. Ca urmare și 
rezultatele obținute în muncă sînt 
tot mai bune. La Petrila, ca și la 
Uricani, Vulcan peste 85 la sută

îndepli- 
la toți

de o.r-

au 
La

colectiv care nu dă inapoi In
Energeticienii ae la Vulcan ai; 

obținut însemnate succese în pro
cesul de producere a energiei elec
trice. Ei au fost preocupați intens 
pentru a produce energie cît mai 
multă și mai ieftină. Angajamen
tul lor luat, la începutul anului 
era ca prin reducerea consumulu> 
specific de combustibil conven 
țional, reducerea consumului pro
priu tehnologic și funcționarea 
agregatelor cu randamente înalte, 
să obțină economii la prețul d<- 
cost în valoare de 400.000 lei și 
să depășească planul de producție 
în mod ritmic.

Prin munca rodnică a întregului 
colectiv planul de producție în pri
mul semestru a fost depășit luna 
de lună, iar energia electrică pro
dusă a fost mult mai ieftină deck 
era stabilit, iar productivitatea 
muncii a fost sporită în medie cu 
peste 8 la sută. In același timp 
prin utilizarea mai rațională a a- 
gregatelor principale și îmbunătă
țirea procesului de ardere consu 
mul specific convențional a fost 
mult redus. Astfel, uzina a putur 
raporta in primul semestru econo
mii la prețul de cost în valoare 
de cca. 600.000 lei.

Xn continuare, in primele luni 
din semestrul II, datorită unor con
diții obiective, uzina a înregistrat 
pierderi mari care în afară că au 
anulat economiile obținute au fă
cut ca la prețul de cost să se înre
gistreze o pierdere de aproape 
560.000 lei. Cu toate acestea mun
citorii de aici nu s-au descurajat. 
Din contră, ei au muncit cu și mai 
mult elan, hotărîți să recupereze 
aceste pierderi. Acest lucru nu a 
fost ușor, dar colectivul de aici, 
îndrumat și ajutat de organizația 
de bază și conducerea uzinei a 
reușit să recupereze pierderile și 
să obțină in plus însemnate eco
nomii. S-a muncit intens, s-a pus 
un mare accent pe folosirea judi
cioasă a materialelor și a tuturor 
rezervelor interne, s-au aplicat cele 
mai bune soluții în vederea îmbu
nătățirii procesului de producție. 
Timpul de reparații a principalelor 
agregate, legate direct de proce
sul de producție, a fost redus con
siderabil. De exemplu, cazanul hr. 
12 și turbină nr. 5 au fost repa
rate cu 9 zile înainte de terme
nul planificat. Datorită acestui 
fapt precum și aplicării altor mă-

greutăților
suri eficiente planul de producție 
pe trimestrul III a fost depășit 
cu 14 la sută, productivitatea 
muncii în kWh/от a crescut cu 
11,7 la sută față de cea planifi
cată, coeficientul de utilizare a 
cazanelor s-a îmbunătățit, consu
mul propriu tehnologic a fost re
dus în medie cu 0,7 la sută com
parativ cu cel planificat. Datorită 
acestor realizări, cea mai mare 
parte din pierderile înregistrate la 
prețul de cost, au fost recuperate.

După 10 luni de activitate, mun
citorii de la Uzina electrică Vul
can au obținut pe lingă lichidarea 
completă a pierderilor, o econo
mie la prețul de cost al energiei 
produse în valoare de 257.000 lei. 
In luna trecută planul de produc
ție a fost depășit cu 2,6 la sută, 
pierderile pe rețea s-au redus «r 
0,7 la sută față de cele admise, 
iar ceilalți indici au fost și ei îm
bunătățiți.

întregul colectiv s-a angajat să 
lupte ca pînă la finele anului să-și 
sporească realizările^ să pregăteas
că temeinic toate condițiile pentru 
ca din primele zile ale noului1 an 
să muncească și mai bine, cu și 
mal mult spor.

ȘT. EKART
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Programelor brigăzilor artistice de agitație
un conținut bogat, operativ și eficace

Cu ta(a spre producție

ACTORI-INSTRUCTORI 
brigăzile vă așteaptă !

Se înserase de-a-binelea. Pe 
străzile Cimpei — liniște ca în 
toate satele de munte. Deodată 
însă, dintr-o clădire cu ferestrele 
luminate din plin, răzbate în stra
dă o frintură de melodie : „A so - 
sit brigada". ...Trecătorii se opresc. 
Privesc o clipă. Zîmbesc și pornesc 
mai departe. Au înțeles imediat 
că brigada artistică de agitație pe 
care o cunosc destul de bine își 
face repetițiile obișnuite la cămi
nul cultural.

Da ! Cimpenii cunosc brigada 
lor. din programele prezentate și 
o apreciază. Sînt mulți. cei care, 
împreună cu zeci de copii, vin sea
ra la căminul cultural pentru a 
asista la repetițiile brigăzii. Dacă 
printre aceștia ar fi și funcționari 
de la I.C.O. ar afla de la brieadă 
(dacă pînă acum nu au știut) că 
pe strada principală din Cimpa nu 
.mai sînt decît două becuri și a- 
celea „galbene la față și reci ca 
ghiața"; țăranii muncitori care nu 
au știut să-și pregătească pentru 
vite porumb însilozat ar simți din 
plin ascuțișul criticii brigăzii. 
Dar... și ei și mulți alții vor afla 
în curînd și alte lucruri bune și 
rele d'in viața comunei, cuprinse în 
noul program al brigăzii.

Tinerii Lomînar loan, Munteanu 
Ștefan, Moian loan, muncitori, 
Grecea Ileana, Munteanu Maria, 
Ciort Maria, casnice și încă vreo 
zece ca ei nu au la dispoziție nici 
săli speciale, nici decoruri bogate 
și nici costume costisitoare. Și to
tuși mulți tineri din cadrul unor 
întreprinderi și instituții din raion 
ar putea să învețe de la ei ce în
seamnă voință și perseverență în 
pregătire, la un adevărat interpret 
de brigadă.

I

a Comi- 
cu acti- 

avut loc 
multiple

Ultima plenară lărgită 
tetului raional de partid, 
vul său cultural, care a 
recent, analizînd aspectele 
ale întregii activități culturale des
fășurată în raion a stabilit sardni 
deosebit de importante și în ceea 
ce privește munca brigăzilor artis
tice de agitație.

Din referatul prezentat în fața 
plenarei și din discuțiile purtate 
a reieșit că brigada, artistică de 
agitație este forma cea mai eficace 
a muncii culturale, în sensul unei 
strînse legături a acesteia cu pro
blemele de producție. Brigăzile 
sînt acelea care îmbină în mod 
armonios munca artistică, de edu
care a oamenilor mundi, cu mo
bilizarea lor la însușirea mecodelor 
celor mai înaintate de muncă, la 
combaterea unor defidențe în pro
cesul de producție.

Avînd în vedere aceste caracte- 
ristid, plenara a cerut activului 
cultural să acorde atenția cuveni
tă brigăzilor artistice de agitație, 
asigurînd programelor lor un con
ținut bogat prezentat operativ și 
cu eficacitate.

Majoritatea programelor celor 28 
de. brigăzi existente în raion, au 
tratat uneori probleme minore, 
neesențiale, avînd puțină contin
gență cu producția, cu 
imediate care stau în : 
velor întreprinderilor 
țiilor respective.

în fața oamenilor 
sarcini din ce în ce mai importan
te : obținerea unei înalte producti
vități a muncii, reducerea continuă 
a prețului de cost, introducerea pe 
scară largă a tehnicii noi, îmbună
tățirea calității producției și alte
le. Tocmai spre aceste obiective 
txobuie să-și îndrepte în primul 
tind atenția brigăzile artistice de 
agitație, ținînd cont de aspectele 
concrete în munca de realizare a 
acestor sardni.

. obiectivele 
fața colecti- 
sau institu-

muncii stau

Desigur că brigăzile trebuie să și 
îndrepte atenția și asupra unor pro
bleme de conduită, de atitudine 
a oamenilor în diferite împreju
rări, dar mai ales în procesul de 
producție.

Pentru ca programele brigăzilor 
artistice de agitație să aibe o cît 
mai mare eficacitate este necesar 
ca aceste probleme deosebit de 
importante ale procesului de pro
ducție, să fie prezentate cît mai 
operativ. Brigada poate interveni, 
acolo unde este posibil, chiar la 
locul de producție pentru populari
zarea unor succese deosebite com- 
bătînd în același timp cu tărie 
lipsurile ivite în muncă.

Creatorii de texte pentru bri
găzi au sarcina să țină o strînsă 
legătură cu organizațiile de sindi
cat și tineret pentru a primi în
drumarea necesară. în felul acesta 
ei pot cunoaște cele mai impor
tante probleme care stau în fața 
colectivului respectiv, cuprinzînd 
în texte aspecte "concrete, fapte și 
oameni, evitînd astfel critica la 
general, lipsită de eficacitate.

Avînd în vedere importanța bri
găzilor artistice de agitație, este ne
cesară reactivizarea celor existente, 
precum și înființarea de brigăzi în 
toate instituțiile și întreprinderile 
din raion unde nu există. Aceasta 
constituie în primul rînd, o sarcină 
a organizațiilor de partid.

Alegerea celor mai importante 
teme, ridicate de producție și pre
zentarea lor în mod cît mai ope
rativ, asigură eficacitatea progra
melor de brigadă. Dar numai a- 
cest lucru nu este suficient. Pen
tru a-și atinge cu adevărat scopul, 
în sensul atragerii oamenilor către 
împărtășirea unor metode înain
tate, sau în combaterea unor lip
suri cu forța necesară lichidării 
lor, programul brigăzii trebuie pre
zentat intr o formă cît mai artis
tică. în felul acesta programul va 
fi ascultat cu plăcere și deci cu 
multă atenție.

Dacă prima cerință — realizarea 
textelor — este respectată, în sen
sul că la majoritatea brigăzilor sînt 
2—3 creatori de texte, sîrguincioși 
și talentați, a doua cerință — pre
zentarea artistică lasă mult de do
rit. Este deci necesar ca interpre- 
ții din brigăzi să fie pregătiți în 
mod special în acest sens, deoarece, 
în marea lor majoritate sînt mun
citori sau intelectuali care nu au 
decît puține noțiuni despre arta 
interpretativă. Cine sînt cei care 
au datoria cetățenească de a forma 
djn membrii brigăzilor buni inter- 
preți ? Aceștia sînt însăși actori 
profesioniști, înarmați cu pregăti
re în acest domeniu,, cu experiență, 
cu aptitudini. Pe ei îi așteaptă zecile 
de tineri din brigăzile artistice de 
agitație dornici să facă din progra
mele lor adevărate spectacole de 
calitate îmbrăcînd conținutul bo
gat de idei, într-o formă de prezen
tare dt mai artistică.

brigăzii au 
zadarnic, pe

Comitetului

Ац fost repartizați și pînă acum 
de către Teatrul de stat, actori la 
aproape toate brigăzile artistice de 
agitație din raion. Dar deocamdată 
rezultatul muncii lor nu se vede. 
Aceasta deoarece nu a existat o 
strînsă colaborare între acești ac
tori instructori și conducerile clubu
rilor și instituțiilor respective. Au 
fost cazuri cînd actorii s-ău prezen
tat pentru repetiții dar nu au avut 
pe cine instrui, deoarece mobiliza- л 
rea membrilor brigăzii — sarcina 
sindicatelor și a organizațiilor 
U.T.M. nu s-a realizat. Au fost și 
cazuri and membrii 
așteptat zile la rind, 
instructorul artistic.

In urma plenarei
raional de partid lărgită ai activul 
cultural, conducerea Teatrului de 
stat din Petroșani a întocmit un pro
gram precis, repartizînd fiecărei 
brigăzi artistice din raion cîte un 
actor, ca instructor artistic. Acto- 
rii-instructori au datoria de a con
tribui cu toată puterea lor de mun
că, cu toată priceperea și experien
ța lor la instruirea brigăzilor din 
punct de vedere al prezentării artis
tice a programelor, puțind contri
bui în același timp și la realizarea 
textelor. Organizațiilor U.T.M., co- / 
mitetelor sindicale și conducerilor 
cluburilor, le revine sarcina de a 
da tot sprijinul acestor actori pu 
nîndu-le la dispoziție materialul 
documentar necesar realizării tex < 
telor, antrenînd în brigadă tine»4 
dornici de a deveni buni intt 
preți.
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NOTA

Acesta e „chipurile" motivul 
pentru care la O.C.L. Alimentara 
și O.C.L. Produse Industriale nu 
există brigadă artistică de agita
ție. Dar nu este vorba numai de 
brigadă de agitație ci în general 
de activitatea cultural-artistică, 
cu totul neglijată la aceste uni
tăți.

La O.C.L., lucrează zeci de ti 
neri talentați, dornici să-și petrea
că timpul liber cît mai plăcut, 
să-și creeze o for
mație artistică a 
lor. Cauza prin
cipală a slabei 
munci cultural-ar- 
tistice constă în
lipsa de preocupare a conducerii 
O.C.L.-urilor și organizațiilor sin
dicale și de tineret, pentru felul 
în care angajații O.C.L. își petrec 
timpul liber, pentru felul în care 
își ridică nivelul politic și cultu
ral.

Tovarășa Enea Reghina, secre
tara organizației de bază de par
tid de la O.C.L. Alimentara spu
nea acum cîteva zile : „După cîte 
îmi amintesc prin 1956—57 noi 
am avut o brigadă artistică de a- 
gitație. Acum nu mai avem dato- 

noastre 
din comerț — fiind foarte ocu- 

- nu putem înființa o ase- 
y menea formație și apoi nici nu a- 
Ivem un club al nostru".

lată așa dar cauza, „obiectivă" 
(?!!) care este invocată ori de cîte 
ori tinerii pun problema organi
zării în mod plăcut și educativ a 
timpului lor liber. Dar în Petro
șani funcționează un club central, 
avînd condiții optime pentru des
fășurarea unei bogate și intense 
activități culturale. Este adevărat
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că O.C.L.-urile au trimis cîțiva 
tineri la acest club pentru a par
ticipa la cor. Cu aceasta însă este 
departe de a fi rezolvată activita
tea culturală care trebuie să se 
desfășoare în cadrul acestor insti
tuții.

O.C.L.-urile nu au un club pro
priu dar au neapărat nevoie de o 
brigadă artistică de agitație care 
se poate pregăti la clubul central.

Oare la O.C.L,-uri toate trebu
rile merg bine,
atît în serviciul

administrativ cît 
și în unitățile 
operative ? Nu se 
mai întîlnesc în-

că atitudini necivilizate ale vînză- 
torilor ? Despre acest lucru pot 
vorbi însăși condicile de sugestii 
și reclamații care pot constitui un 
documentar permanent pentru pro
gramele brigăzilor.

La serviciul administrativ există 
peste 30 de tineri și tinere care 
lucrează numai dimineața. Din a- 
ceștia se poate constitui o briga
dă, iar repetițiile pot avea loc 
în sala de festivități a O.C.L,- 
ului.

lată deci că există toate con
dițiile pentru organizarea și des
fășurarea unei activități culturale

j

M. DUMITRESGU

viața și munca

Uzina

și ac- 
uzină 
fores-

brigăzii de la 
utilaj minier Petroșani
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multilaterale. E de datoria con- 
ducerilor organizațiilor sindicale S 
și de tineret ca folosind aceste S 
condiții să le dea posibilitate ti- ? 
nerilor ca prin diferite formații 
artistice, acțiuni cu cartea etc. să-și 
petreacă timpul liber în mod plă
cut și folositor, ridicînd neconte
nit nivelul politic și cultural al 
tuturor lucrătorilor din comerț.

C. COTOȘPAN
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Muncitorii fo
restieri de la sec
torul Voevod, vor 
fi desigur bucu
roși, azi, să pri
mească- brigadă ar
tistică de agitație 
de la U.R.U.M.P.

care s-a deplasat la cabana Voe- 
vodu, pentru a prezenta un spec
tacol. Programul acestei brigăzi 
cuprinde aspecte din viața 
tivitatea muncitorilor de la 
dar și din 
tierilor.

Inițiativa 
de reparat
de a efectua deplasări la sectoa
rele forestiere pentru a prezenta 
spectacole este bună și trebuie ur
mată și de alte brigăzi artistice 
de agitație.

Bibliotecara Dumitrescu Elena, de la clubul Vulcan, a fost surprin
să de obiectivul fotografic - înregistrînd cele peste 150 de volume noii 
primite zilele trecute. Bibliotecara ar fi putut fi însă surprinsă, tot la 
fel de bine și în timpul unei repetiții cu brigada artistică de agitație de 
la mina Vulcan unde este interpretă. Deocamdată însă colectivul de crea
ție din care face parte și Dumitrescu Elena, lucrează la un text pentru 
noul program al brigăzii la care vor începe în curînd repeteițide.

DE LA CULEGEREA MATERIALULUI - 
LA PREZENTAREA PROGRAMULUI

— Iată pentru 
vocați. în cursul 
mai precis vineri brigada trebuie 
să prezinte un program nou pe te
ma ..întrecerea pentru cel mai bun 
în profesie11.

— Vineri seara ? E posibil ? 
Păi astăzi c miercuri, întrebă mi
rata Miorița, una dintre tinerele 
membre ale brigăzii artistice.

— Trebuie. Necesită efort. Dar 
o să meargă l

Vineri seara, spectacolul a avut 
loc. Brigada artistică de agitație 
a primit binemeritate aplauze.

Cum a reușit să pregătească bri
gada spectacolul în timp atît de 
scurt..

Meritul este al membrilor bri
găzii, al instructorului ei George 
Negraru. Pentru brigada de la A- 
ninoasa pregătirea unui spectacol 
nu necesită săptămîni. Membrii ei 
se adresează organizațiilor de bază 
și secțiilor sindicale din cadrul 
sectoarelor care le furnizează cele 
mai semnificative aspecte din mun
că. Colectivul de creație este for
mat din însăși membrii brigăzii, 
unde cuvîntul greu îl are instruc
torul George Negraru și inter-

ct ați fost con- 
acestei săptămîni

Ștefănescu. Ei 
materialele în 

forme de pie
le sînt distri

prețul Constantin 
caută să îmbrace 
cele mai plăcute 
zentare. După ce 
buite rolurile, membrilor brigăzii
li se explică ce anume trebuie să 
exprime materialul respectiv, dîn- 
du-li-se indicațiile de regie. Semi
cercul, ținuta dreaptă, sînt forme 
de prezentare perimate în brigada 
aninosenilor. Tinerii interpreți au 
de acum o mobilitate continuă în 
scenă, lucru ce face ca programul 
să fie mult mai atractiv. In ulti
mul program-fulger — brigada a 
avut doi interpreți noi, tinerii 
George Moraru și loan Simu care 
au debutat cu mult succes fokr 
sindu-se de texte proprii inspirate 
de moment. Asemenea lucruri sînt 
întîlnite cu regularitate la George 
Negraru, Constantin Ștefănescu, 
Constantin Popa și la alți inter
preți.

Operativitatea și eficacitatea 
brigăzii de la Aninoasa au deve
nit cunoscute. Programele ei tra
tează azi problemele de bază ale 
mundi. în multiplele programe 
prezentate în acest an — peste 50 
la număr — nu au lipsit aspecte

din munca pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui, problemă care 
în anul trecut apăsa greu pe ume
rii minei pricinuind mari pierderi 
bănești din acest motiv. Dacă as
tăzi minerii aninoseni se mîndresc 
cu milionul a'e lei primit drept bo
nificații pentru calitatea cărbune
lui, brigada de agitație are și ea 
o părticică de contribuție. Susține
rea noii forme de întrecere — în
trecerea pe profesii — a constituit 
subiectul principal al fiecărui pro
gram. Minerii, artificierii, maiștrii 
de la exploatarea minieră Anitioa*  
sa au fost spectatorii multor pro
grame ale brigăzii. Ele n-au cons
tituit pentru ei numai un timp de 
delectare. Eficacitatea programelor 
se vede și din numărul de brigăzi 
de la abataje și înaintări aflate 
azi în întrecerea pe profesii : 37 
față de cele 8 din luna aprilie.

Brigada artistică de agitație a 
minei Aninoasa se mîndrește cu 
un lucru : a fost una din formele 
eficace de agitație care a contri
buit la rezultatele obținute de mi
neri, .
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La SMtoiul aerai si рпйЦів а menții te la niaa Lneeni 
Stație pentru îmbunătățirea 

aerajuiui
Pentru îmbunătățirea sistemului 

de aeraj la sectoarele I B, și II 
de la mina Lupeni, serviciul de 
protecție a muncii a pus de curînd 
în funcție un ventilator de mare 
capacitate (2.500 m.c./minut). A- 
cest lucru a adus minerilor o se
rie de avantaje. Astfel, în blocul 
IV sectorul 11, acumulările de me
tan sînt complet eliminate, asigu- 
rînd reintroducerea pușcării în a' 
bataje, lucru ce a făcut ca produc
tivitatea pe cap de om să crească 
cu 0.300 tone. De asemenea. în 
galeriile de cap unde circulația lo 
comotivelor cu troley și Diesel era 
interzisă, prin restabilirea circula
ției, transportul și aprovizionarea 
cu materiale s-a îmbunătățit simți
tor. Tot pentru îmbunătățirea ae
rajuiui, la stația ventilatoarelor de 
la planir, a fost terminat un ca
nal de aeraj Acest lucru a redus 
rezistența aerodinamică a vechiu
lui canal de aeraj care avea un de 
bit mult mai mic.

muncă se șistifică din nou. Proce- 
dîndu-se 
pericolul 
cărbune.

Pentru 
tificare, în abatajele cu front mare 
de lucru, au fost introduse pînă 
în prezent un număr de 10 
te pentru șistificare.

în acest fel, se previne 
aprinderii prafului de

a ușura operația de șis-

apara •

la 
în

sec*  
per- 
căi- 
cele

Metodă expeditivă de control
Serviciul pentru aeraj ți pro

tecție a muncii de la mina Lupeni 
a introdus și generalizat o nouă 
metodă de control, eficace și expe
ditivă. Astfel, pentru a determina 
dacă la un loc de muncă șistifica- 
rea s-a executat conform prescrip • 
țiuniior N.T.S. șefii de echipă și 
măsurătorii de gaze au fost dotați 
cu fiole (din sticiă dură) a căror 
conținut este alcătuit dintr-un a- 
mestec de 20 la sută praf de căr
bune și 80 la sută praf inert. Dacă 
culoarea unei cantități egale de 
praf adunat dintr-un abataj șisti- 
ficat nu corespunde celui din fio
lă și este mai închis, locul de

Echipe fruntașe
Printre cele 10 echipe de 

torul de aeraj care lucrează 
manență la buna întreținere a
lor de aeraj se numără ți 
conduse de tovarășii Pop Grigore, 
Serafimescu Ștefan și Torday A- 
lexandru. Lună de lună membrii 
acestor echipe rpușesc să se achi
te cu cinste de sarcinile ce le sînt 
încredințate, fapt pentru care în 
repetate rînduri au fost evidențiați 
și premiați de către conducerea 
minei. De asemenea, cu ocazia li
nei analize a muncii, conducerea 
sectorului V aeraj a evidențiat pe 
tovarășii Bud Vasile, Hamen Lu
dovic, Szacs Iuliu și Szeri loan 
măsurători de gaze, care prin ac
tivitatea lor conștiincioasă au aju
tat brigăzile de mineri să evite u~ 
nele neajunsuri în procesul de pro
ducție.

la 
de

Răsplata muticii 
spornice

In prima săptănână din lu
na decembrie, normatorii, tehni
cienii și inginerii de la exploatarea 
minieră Aninoasa au avut mult 
de lucru. S-a făcut bilanțul muncii 
pe luna noiembrie. Intr-adevăr s-a 
muncit spornic în noiembrie. La 
fiecare loc de muncă s-a putut în- 
tîlni entuziasmul caracteristic între
cerii din adîncuri. Odată bilanțul 
făcut, el oglindește rezultate îm
bucurătoare. Minerul Matei loan I 
— care conduce o brigadă de pre- I 
găuri în sectorul 1 și-a mobilizat 
ortacii pentru ca întrecerea să dea 
rezultate la toate obiectivele. Lu
crările de bună calitate de la pre
gătirile efectuate în circuitul puțu
lui orb nr. 5 confirmă interesul a- 
cordat în această direcție de bri
gada lui Matei, iar cifrele înscrise 
la realizarea planului și creșterea 
productivității muncii ne dă certi
tudinea că ortacii brigadierului 
Matei loan sînt pretendenți se
rioși ai titlului de cea mai bună 
brigadă de pregătiri pe exploata
re. In noiembrie, planul de pregă
tire stabilit de sector pentru bri
gada lui Matei a fost depășit cu 
28,8 la sută, iar randamentul pla-i 
nificat a fost întrecut cu 0,590 me
tri liniari pe post. Aceste frumoa--' 
se rezultate aduc brigăzii pe lu- i 
na noiembrie un cîștig de 111,221 
lei

I 
i

I

}

*

III III ItIC It ttltyl 
ie aiaiaj

Zilele trecute din secția cons- 
, trucții metalice a Uzinei de repa" 

ret utilaj minier Petroșani, a luat- 
drumul către exploatările miniere 
din Valea Jiului, un nou stoc de 
stilpi de abataj.

Bilanțul lunii noiembrie a cons
tituit peatru toți muncitorii secției 
construcții metalice o satisfacție 

-* deosebită. Planul de 600 de stâlpi 
de abataj a fost realizat.

Acest lucru a fost posibil pe 
Ungă altele și datorită introduce
rii în ultimul timp a aparatelor 
automate de sudat precum și hăr
niciei și priceperii sudorilor Nicu 
Consantin, Kovacs Alexandru, 
Mardare Vasile și alții.

Cu mijloace proprii
Colectivul de muncitori de 

lămpătia minei Lupeni, sesizat 
taptul că în a doua jumătate a
anului 1960, lipsa tijelor inferioa
re de la lămpile cu benzină se 
face tot mai simțită, a hotărît, la 
îndemnul comunistului Radu Au
rel, să le confecționeze cu mijloa
ce proprii. După mai multe încer
cări, s-a găsit un procedeu prac
tic pentru confecționarea tijelor 
chiar în atelierul lămpăriei. Fie
rul de grosime necesară este su
pus la o serie de operațiuni de 
prelucrare. In prezent, lămpile cu 
tijă lipsă și scoase din uz au fost 
reparate și redate spre folosința 
minerilor.

A. NKiHEFOREL
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Se auziră detunături puternice. 
Ecoul lor străbătu 
rint subpănântean, 
Băieții lui Bordea, 
tund urmăriseră cu 
iată bubuiturile, erau bucuroși : 
„Vom da cărbune berechet, gău
rile au rupt din plin".

Așteptînd pușcarea ortacii lui 
Bordea își desfăcuseră pachetele 
cu mîncare și se ospătaseră pe să
turate. Acum se pregăteau să ur
ce în abataj.

— Mai stați băieți. Azi avem 
de precizat cîteva lucruri care ne 
privesc pe toți, le zise brigadie
rul. Din acest an n-a rămas decit 
o lună — continuă el. Noul an 
care vine ne așteaptă cu sarcini 
mari, iar noi trebuie să avem o 
țintă precisă de la început, adică 
să știm cît vom da „peste", ce 
economii vom face și cum anume.

Băieții lui Bordea rămaseră pe 
loc. După ce-l ascultară cu aten
ție pe brigadier s-au angajat in
tr-o discuție aprinsă. Și-au ci mă
rit cu atenție toate posibilitățile, 
rezervele interne.

In acest timp Bordea tșî mă
sură ortacii cu o privire plină de

întregul labi- 
apoi liniște, 
care pînă a- 
răsuflarea tă-
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Prin tuse sau strănut
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batista' la GURA!

pe post de miner.
Bilanțul muncii făcut la brigă-ț 

zile de la abataje reliefează nu
meroase brigăzi care și-au sporit 
mult randamentele. Ortacii lui Ki-‘ 
bedi Francisc din abatajul came
ră de pe stratul 5 al sectorului l 
au obținut în noiembrie un ran
dament mai mare cu 1,680 tone pe- 
post derît aveau planificat. Cîști- 
gul în brigada lui Kibedi depășește 
106 lei pe post de miner.

Exemple similare sînt multe la 
mina Aninoasa. E suficient să pri
vim cîștigurile minerilor din bri
găzile conduse de Ungttreanu Va- 
sile, Cristea Aurel, lordăchescu Ni- 
colae, Hegeduș Dămlă și ale al
tora și ne dăm seama că la muncă' 
rodnică salariile sînt frumoase.

ț"
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LUNA CADOURILOR
Puține zile ne mai despart de sărbătorile de 

iarnă. Cumpărăturile în vederea acestor sărbă
tori 
sați

АНАЛ

precum și procurarea cadourilor nu le lă- 
pe ultimele zile.
Vizitați magazinele O.C.L. Produse Indusfri- 
din raionul Petroșani, unde veți găsi un bo-ale 

gat și variat sortiment de mărfuri pentru cado
uri pentru toate vîrstele.

De asemenea vâ recomandăm să vizitați 
magazinele noastre de jucării precum și raioa
nele care desfac podoabe pentru pomul de iarnă.

ОГ. A. P. L

Fiep vechi pentpu oțel nou
Nu peste multă vreme, zăpada va acoperi totul sub mantia 

ei albă. Spre a nu lăsa fierul vechi, atît de necesar atelierelor, 
îngropat de nămeți, tinerii de la sectorul VIII al minei Vulcan, 
mobilizați de organizația U.T.M. au pornit o intensă acțiune pa
triotică de stringere a fierului vechi risipit în incinta exploatării. 
Cei 26 de tineri care au participat la această acțiune patriotică au 
efectuat 52 de ore de munca voluntară în care timp au adunat 
7 tone de fier vechi. Printre tinerii care s-au evidențiat în mod. 
deosebit se numără Arvinte Teodor, Holban Gheorghe, Han E- 
lisabeta, Niță Constantin, Pavel Mihai și alții. Semnificativ este 
faptul că tovarășii mai sus amintiți au participat cu mult entu
ziasm la toate acțiunile patriotice inițiate de organizația U.T.M. 
din sector

’•r » Г— *

MIHAI FASOLĂ 
corespondent
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PETROȘANI
eprinderile și organizațiile de 
vor să organizeze petreceri în co- 

doresc să fie deserviți de către 
cunoscut pină la 20 decembrie

Anunță consumatorii, într 
masă din Valea Jiului care 
mun cu ocazia revelionului și 
întreprinderea noastră, să facă 
1960, serviciului comercial al trustului din blocul O.C.L. etaj 1 
Petroșani, numărul persoanelor și meniul ce îl doresc a fi pre
gătit.

(■
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Cooperativa Jiul Petro
șani anunță deschiderea u- 
nui ATELIER DE BIJU
TERII in Petroșani Piața 
Victoriei nr. 2.

Se confecționează verighe
te, cercei, inele, broșe, ace 
de cravată, gravuri etc. cu 
materialul clientului.

Intîmpinînd 
căldură, Amirtțirue i-au fugit cu 
luni în urmă...

...Iacă, abia a trecut un an de 
cind a venit în mijlocul lor, pre- 
luînd conducerea brigăzii. Atunci 
mulți îl priveau cu neîncredere. 
Brigada a fost codașă. Indiscipli
na, neîncrederea, lipsa de voință 
au fost principalii factori care 
frînau bunul mers al brigăzii- 
Trebuia dusă o luptă îndtrjită îm
potriva lipsurilor. Și pentru a asi
gura izbînda, în lupta aceasta tre
buia angajat întregul colectiv.

Bordea s-a apropiat de ortacii 
lui din brigadă, i-a cîștigat. Cum i 
In primul rînd prin exemplul lui 
personal șprin hotărîrea sa de a 
invtnge greutățile, prin preocupa
rea sa continuă pentru buna or
ganizare a muncii, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă alp 
brigăzii-

Una din greutățile cele mai 
mari pentru brigadă a constituit-n 
lemnul de mină. Trebuia trnspor- 
tat de departe.

— Dar am putea să ne ajutăm 
pe noi înșine, le-a spus Bordea 
într-o zi ortacilor. Și cu ortacii 
lui. Drăgan D.. llișea H., Modrici 
Gh.. Danciu T. și alții, a judecat

л
■ viitorul an

problema refolosirii lemnului 
vechi. Acum stivele pentru fron
tal se construiesc numai din lem
ne vechi. Se refolosesc, de aseme
nea, în mai multe rînduri, juguri
le. Astfel, brigada economisește 
lunar cca. 10 m.c. de lemn.

Totuși problema care l-a preo
cupat cel mai mult pe șeful de 
brigadă a fost întărirea discipli
nei. Cîștigînd de partea lui ma
joritatea oamenilor, Bordea Ema
noil a făcut ca brigada să devi
nă o adevărată școală de educa
re colectivă. Intr-un timp, unul 
din membrii brigăzii, Bartha la- 
cob, făcea nemotivate, пи-și înde
plinea sarcinile, avea o comporta
re necorespunzătoare cu ortacii 
lui. Ce era de făcut ? După șut 
întregul schimb s-a adunat în bi
roul sectorului. Bartha lacob a 
fost luat în discuția brigăzii- A- 
cum nu mai face nemotivate. E 
unul din cei mai buni mineri.

...Bordea Emanoil este mulțu
mit de realizările brigăzii. Acum 
brigada e fruntașă.

— Cît vom da în 1961 ? Cel 
puțin 5000 „peste", zise entuzias
mat celor din jur șeful de schimb 
Cat ană Vespasian.

— E bine băieți — îl opri Bor- > 
dea. Dar succesele noastre vor fi C 
cu atît mai mari, cu cît va munci I 
mai bine fiecare dintre noi. Deci C 
să stabilim i cit va da fiecare. >

La îndemnul șefului de briga- I 
dă, ortacii lui Bordea E. s-au ) 
angajat să extragă zi de zi, în a- 
nul care vine, de fiecare membru ? 
al brigăzii, cîte 200 kg. cărbune I 
peste plan, să economisească 50 j 
m.c. lemn, 50 kg. de exploziv și S 
300 bucăți capse. ț

— Și acum la treabă băieți — j 
se auzi glasul brigadierului, $

Ca la o comandă brigada a ur- 5 
cat în abataj. Frontul pușcat îi ] 
aștepta deja. J

...în abatajul brigăzii lui Bor- \ 
dea Emanoil din sectorul II al £ 
minei Vulcan se apropia sfîrșitul > 
schimbului. Crațerele uruiau pu- < 
ternic, cu scrîșnet de metal, sub f 
povara cărbunelui care curgea ne- C 
încetat, ca un șuvoi nestăvilit, > 
Spre rostogol. Minerii lucrau pe < 
întrecute. Perforatoarele electrice, J 
ciocanele, lopețile erau și ele în \ 
întrecere parcă.

Minerii lui Bordea
anul care vine cu încredere, 
vor să atingă încă din acest 
indicii pe care și i-au fixat 
1961...

I. i. P. I. PET«B$IKI I
anunță :

'♦ Cu începere de azi deser- * 
l Й veșțe la domiciliu, la coman- J

♦ -da dienților, masa de prînz ♦,
♦ și de seara prin restaurantele J

„Minerul" și „Carpați" din ♦ ) 
Petroșani.

X Cereți și consumați cu ta- ♦ 
credere preparatele noastre. ♦

£ Plata acestor meniuri se vaj.
• face prin cel care va aduce 4.
• mîncărurile la domiciliu. Pre*  v
ф țurile sî-nt aceleași ca la res- ♦ 
ț tauraat. • I

4,

întîmpină
Ei 
an 
pe

I. DUBEK M

Oameni ai muncii 
din Valea Jiului

С I T I Ț 3 

„STEA6UL ROȘU” 
Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente

TRIMESTRIALE 
și SEMESTRIALE 

Primesc abonamente 
OIFUZORII UDLUnTAfîi 

din întreprinderi 
șl instituții 

factori; postau 
OFICIILE F. T. T. R.



STEAGUL ROȘU

In Comitetul nr. 3delegațieiVizita 
guvernamentale romîne 

în Italia
ROMA 10. — Corespondentul 

Agerpres transmite :
La 9 decembrie; delegația guver

namentală condusă de Al. Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri care se află în Italia la 
invitația guvernului italian, a înce
put vizitarea unor centre industria
le din nordul țării. Delegația este 
însoțită de Pompiliu Macovei, mi
nistrul R.P. Romîne la Roma.

In seara zilei de 9 decembrie, de
legația guvernamentală romînă s-a 
întîlnit cu reprezentanți ai întreprin
derilor „Inocenți" și „Chatillon” 
(utilaj pentru industria grea).

Presa italiană continuă să acorde 
atenție vizitei delegației guverna
mentale romîne.

Ziarul cercurilor comerciale și 
de afaceri „II Globo" publică un 
articol intitulat „Perspectivele dez
voltării legăturilor comerciale cu 
Romînîa", în care se spune că vi
zita delegației guvernamentale ro
mîne ar putea avea o mare influen
ță asupra lărgirii schimbului de 
mărfuri între Italia și Romînia.

„Romînîa — scrie „II Globo" — 
se află în plină înfăptuire a planu
lui său de șase ani care prevede în 
mod deosebit creșterea producției 
industriei chimice, de produse sin
tetice, îngrășăminte, anvelope etc.".

—o----
Trupele ceyloneze 

vor fi retrase din Congo

COLOMBO 10 (Agerpres)
Agenția Reuter anunță că pri

mul ministru al Ceylonului, dna. S. 
Bandaranaike, a declarat că Ceylo
nul a hotărît să retragă trupele cey
loneze care fac parte din forțele 
armate 
profundă 
fășurarea 
țară.

ale O.N.U. „în semn de 
nemulțumire față de des- 
evenimentelor" în această

Conferința generală U. N. E. S. C. 0.
— intervenția delegatului romîn —

PARIS 10 Corespondentul A- 
gerpres transmite :

In ședința plenară din 8 decem
brie a celei de-a 11-a sesiuni a 
Conferinței generale U.N.E.S.C.O., 
consacrată dezbaterilor asupra ra
portului privind schimburile inter
naționale în domeniul științei; edu
cației și culturii, a luat cuvîntul 
reprezentantul R.P. Romîne, Vasile 
Dumitrescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe.

Delegatul romîn a subliniat că 
fără dorința absolut sinceră de a 
smulge armele din mîinile celor 
care ar putea să le întrebuințeze 
împotriva fraților lor, educația, 
știința și cultura vor fi lipsite de 
vitalitate.

După părerea noastră, a spus el, 
U.N.E.S.C.O. trebuie să întrebuin
țeze din plin toate mijloacele de 
care dispune, nu numai pentru a 
combate ideea agresiunii ca atare,

---- o
Tratative comerciale 
între Canada și Cuba

OTTAWA 10 (Agerpres)
Agenția D.P.A. anunță că la 8 

decembrie a sosit la Ottawa o de
legație comercială cubană condusă 
de Regino Boți, ministrul economiei 
al Cubei. Delegația va duce trata
tive pentru lărgirea schimburilor 
comerciale dintre Cuba și Canada.

Intervenția delegatului 
R- P. Romîne

NEW YORK 10, Trimisul A- 
gerpres transmite :
După cum se știe actuala sesiune 

a Adunări Generale a O.N.U. a 
aprobat în unanimitate înscrierea 
pe ordinea de zi a propunerii gu
vernului R.P. Romîne; intitulată 
;,Măsuri pentru promovarea în rîn- 
durile tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii în
tre popoare".

La 9 decembrie, reprezentantul 
R. P. Romîne în Comitetul nr. 3, 
Mircea Maliță, a luat cuvîntul pen
tru a prezenta un proiect de rezo
luție asupra acestei propuneri. In
cluderea acestui punct pe ordinea 
de zi, a spus el, constituie un bun 
prilej de a aborda o chestiune de 
cea mai mare importanță pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce decurg din 
Carta O.N.U. și care constă în 
întărirea păcii și colaborării inter
naționale.

Arătînd că tineretul reprezintă 
astăzi o treime din populația glo
bului, iar în viitori cinci ani nu
mărul tinerilor se va ridica la un 
miliard, reprezentantul romîn a 
subliniat că în acest moment cru
cial al istoriei este necesar ca 
O.N.U. să întreprindă și să încu
rajeze acțiuni care să apropie pe ti
neri și să-j. unească în scopuri co
mune, indiferent de rasă, credință 
sau părerile lor politice. Adunarea 
Generală, a spus el, poate și tre 
buie să formuleze recomandări co
respunzătoare în această privință.

M. Malița a prezentat apoi pro
iectul de rezoluție al delegației ro
mîne care cuprinde o serie de im
portante propuneri în această di
recție.

M. Malița a menționat în aceas
tă ordine de idei că R. P, Romî-

Dezbaterile din
NEW YORK 10 (Agerpres) -• 

TASS transmite :
In ședința din după-amiaza zi

lei de 9 decembrie a Comitetului 
Politic au fost reluate dezbaterile 

dar și pentru a acționa în vederea 
realizării efective a dezarmării.

Numai așa se va putea pune 
capăt situației de neinvidiat de ru
dă săracă a Națiunilor Unite, în 
care se află U.N.E.S.C.O. Iată de 
ce delegația romînă este de părere 
că este absolut necesar ca în con
siderațiile sale fundamentale, con
ferința să sublinieze necesitatea 
pentru U.N.E.S.C.O. de a-și orien
ta activitatea în acest sens,

In continuare, V. Dumitrescu a 
criticat faptul că o seamă de reali
tăți ale contemporaneității ca fali
mentul colonialismului și obținerea 
libertății și independenței de către 
numeroase state din Asia și Afri
ca, nu se reflectă aproape de loc 
în conținutul programului care a 
fost redactat. Delegatul romîn a 
cerut să se studieze mai atent mij
loacele în vederea înlăturării defi
nitive a consecințelor colonialismu
lui.

Delegatul romîn a subliniat de 
asemenea necesitatea lichidării ne
încrederii și a unor prejudecăți ca
re frînează colaborarea culturală în
tre țările socialiste și cele capita
liste.

El a arătat în încheiere că do
rința delegației romîne este de a 
vedea îmbunătățindu-se în viitor 
activitatea U.N.E.S.C.O. în intere
sul întregii lumi, în interesul pă
cii, înțelegerii reciproce; al progre
sului social și cultural.

nă a considerat ca o obligație pri
mordială decurgînd din principiile 
Cartei O.N.U., să trateze răspîndi- 
rea ideilor păcii, înțelegerii interna
ționale ,respectului reciproc între 
popoare ca o parte integrantă a e- 
forturilor îndreptate spre menți - 
nerea păcii, dezarmarea generală 
și totală, consolidarea colaborării 
internaționale. Printre măsurile pre
conizate figurează și propunerea 
de a se crea un comitet de experți 
aparținînd celor trei grupuri de 
țări, socialiste, neutre și capitalis
te, care să studieze posibilitățile de 
promovare în rîndurile tineretului 
a ideilor păcii și prieteniei între 
popoare și care să propună mă
suri corespunzătoare în acest scop, 
formulînd chiar principii care să 
figureze în proiectul de convenție.

Intervenția reprezentantului ro
mîn a fost ascultată cu interes de 
membrii Comitetului nr. 3. O im
presie cu totul penibilă a stîrnit 
încercarea vădit dușmănoasă a ma 
rionetei ciankaișiste care, acționînd 
în spiritul războiului rece, a luat 
cuvîntul împotriva propunerii ro- 
mînești nobile menite să întărească 
pacea.

Reprezentantul Arabiei Saudite, 
Jamil Barudi, a combătut atitudi
nea dușmănoasă a ciankaișistului, 
scoțind în evidență caracterul cons
tructiv al propunerilor delegației 
romîne. El a subliniat de asemenea 
necesitatea de a se spori preocu • 
parea pentru o educație sănătoasă 
a copilului și adolescentului prin 
luarea de măsuri concrete în acest 
sens. Trebuie să acționăm și să luăm 
măsuri practice în ce privește ti
neretul. Delegatul Arabiei Saudite 
s-a pronunțat în favoarea rezoluției 
romîne.

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

Comitetul Politie
pe marginea problemei algeriene. 
Delegatul Marocului Bucetta, care 
a luat primul cuvîntul, a subliniat 
că războiul din Algeria amenință 
nu numai să extermine populația 
băștinașă a acestei țări ci și să 
cuprindă și alte regiuni din lume.

Reprezentantul Marocului a sub
liniat că colonialiștii francezi unel
tesc planuri de dezmembrare a Alge
riei și a cerut O.N.U. să împie
dice realizarea acestor planuri.

Delegatul Republicii Mali, Ma
ni adou Aw, a arătat că Algeria 
nu a fost niciodată Franța și că co 
lonialiștii francezi se mențin în a~ 
ceastă țară numai datorită baione
telor trupelor de ocupație.

El a cerut guvernului francez să 
înceapă tratative cu conducătorii 
guvernului provizoriu al Republicii 
Algeria pentru a rezolva problema 
autodeterminării acestei țări.

La dezbateri au luat de aseme
nea parte delegații Liberiei și Af
ganistanului care au cerut să i se 
ofere poporului algerian posibili
tatea de a hotărî în mod liber 
soarta țării sale.

• STALINGRAD. — La 9 de
cembrie după ce a fost dată în ex
ploatare ultima turbină — cea de-a 
21-a, — a hidrocentralei de la Sta
lingrad, de pe Volga, această hidro
centrală a început să funcționeze 
cu întreaga sa putere de 2.415. 000 
kW. Hidrocentrala de la Stalin
grad cea mai puternică din lume, 
va produce anual 14 miliarde kWh 
energie electrică — de opt ori mai 
mult decît produceau toate centra
lele electrice din Rusia în 1915.

• WASHINGTON. — Agenția 
United Press International anunță 
că delegația cubană a părăsit con-

Seminarul asupra diviziunii 
internaționale a muncii

PRAGA 10. Corespondentul A- 
gerpres transmite :

La Universitatea „Carolina" din 
Praga are loc Seminarul interna
țional asupra diviziunii internațio
nale a muncii în vederea schimbu
lui de mărfuri dintre țările cu sis
teme economice diferite. Seminarul, 
organizat de Institutul economic al 
Academiei de Științe al R. S. Ce
hoslovace, în colaborare cu comi
sia cehoslovacă pentru colaborarea 
cu U.N.E.S.C.O., reunește repre-

o
UN EXEMPLU GRĂITOR

NEW YORK 10 (Agerpres)
Ziarul „New York Journal and 

American"- a publicat un articol al 
corespondentului său despre greu
tățile pe care le întîmpină în per
manență delegații țărilor africane 
în Organizația Națiunilor Unite, a- 
tund cînd își caută o locuință la 
New York. Corespondentul arată 
că O.N.U. a fost nevoită să repar
tizeze un funcționar special care 
trebuie să însoțească pe delegații

Rebelii din Laos amenință capitala țării
NEW YORK 10 (Agerpres)
După cum transmit din Laos co

respondenții agențiilor de presă, 
trupele generalului rebel Fumi No
savan, sprijinite de artileria insta
lată pe teritoriul tailandez, au spart 
linia de apărare la est de Vientiane 
și înaintează în direcția capitalei 
Laosului. Primele detașamente ale 
acestor trupe s-au și apropiat de 
oraș și au făcut joncțiune cu rebe
lii parașutați în împrejurimile ora
șului Vientiane. Rebelii transportă 
de asemenea trupe în direcția 
Vientiane peste teritoriul tailandez. 
După cum subliniază coresponden-

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

Noi acțiuni provocatoare 
împotriva Cubei

NEW YORK (Agerpres)
După cum relatează ziarul „Wall- 

Street Journal", societatea petroli
feră americană „Texaco Incorpo
rated" a declarat că oferă în „dar" 
100.000 dolari contrarevoluționari
lor din Cuba refugiați în prezent 
la Miami și în alte orașe din Statele 
Unite.

Președintele acestei societăți, Au
gustus Long, nu a 
scop se oferă acest 
numeroase investiții 
Cuba — și credem
dată le vom căpăta înapoi".

Referindu-se la această chestiu
ne reprezentantul președintelui Ei
senhower pentru coordonarea aju
torului acordat fugarilor din Cuba 
a declarat că acest „dar" este o 
primă contribuție a societății ame
ricane la „cauza ajutorării" Cubei !. 
El a spus de asemenea că această 
măsură trebuie să fie un „stimu
lent" pentru ca și alte societăți să 
aducă asemenea contribuiții. 

ascuns în ce 
„dar". „Avem 
de capital în 

că odată și o* *

ferința economică de la Washington ( 
a țărilor membre ale Organizației 5 
Statelor Americane, declarînd că > 
S.U.A. tind să folosească această ? 
conferință pentru intensificarea pre- ' 
siunilor economice asupra țărilor ( 
Americii Latine.

• ALGER. — După cum trans
mite corespondentul agenției Fran
ce Presse, autoritățile franceze au 
anunțat că la 9 decembrie în Al
ger au fost arestați 400 de partici
pant la demonstrațiile antiguverna
mentale care au avut loc în acest 
oraș.

$

zentanți din 19 țări din Europa, A- 
merica Asia și Australia.

Cuvîntul de deschidere a semi
narului a fost rostit de docent Vla
dimir Kaigl, director al Institutului 
Economic al Academiei R.S. Ce
hoslovace.

Dr. Kurt Forcart, reprezentant ai 
Centrului U.N.E.S.C.O. de la Pa
ris, a subliniat în cuvîntul său im
portanța schimbului de păreri în
tre lucrătorii științifici din diferi
tele sectoare în vederea adîncirii 
înțelegerii internaționale.

africani prin oraș în căutarea unei 
locuințe și să explice proprietari
lor că solicitanții se bucură de 
statut diplomatic și nu sîrtt „negri 
americani".

D-na Oberndorf, care a înde
plinit rolul de „ghid", pentru de
legații africani în căutarea de lo
cuințe, a declarat unui corespondent 
că multi proprietari nu vor să-i pri
mească pe africani.

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

tul agenției Associated Press, ei 
dispun de „o artilerie cum nu s-a 
văzut niciodată în Laos", inclusiv 
de obuziere de 105 mm. și aruncă
toare de mine. Aceste arme au fost 
livrate rebelilor în ultimele luni de 
către Tailanda și Statele Unite.

Corespondentul agenției France 
Presse anunță că Vientiane a luat 
aspectul unui oraș asediat .S-a in
trodus camuflajul total, în orice 
clipă se așteaptă bătălii de mari 
proporții.

După cum afirmă coresponden
tul, trupele colonelului Kou Pracit 
Abhai, care după eșecul rebeliunii 
se retrăseseră în tabăra de la Cha- 
namoh, la 4 km. de Vientiane, au 
făcut joncțiunea cu trupele genera
lului rebel Fumi Nosavan.

La Vientiane patrulează pe străzi 
tancuri și autocamioane blindate 
ale trupelor căpitanului Kong Le; 
din care fac parte subunități ale 
batalioanelor 2 și 3 de parașutiști.

nție ]• 
din <

■

: Prezențe romînești 
peste hotare

■ ATENA 10 (Agerpres) — Co-
[ respondență specială :
’ Expoziția de artă plastică con- ț
> temporană romînă deschisă la 5 c
> decembrie la Alena continuă să
> se bucure de o deosebită atenție ]• 
’ din partea publicului vizitator din C
• Atena, precum și din partea unor <'
• influenți critici de artă greci. {
> Vineri la amiază, în sala expo- j 
I ziției, atașatul de presă al Amba- ] 
' sadei R.P. Romîne la Atena, M. <
■ Ione seu, a organizat o conferință i 
de presă la care au luat parte nu- J

I, meroși ziariști, redactori ai ziare- j 
! lor ateniene, critici de artă, pro- ) 
j fesori de belearte. Cu acest prilej j 
! Anastase Anastasiu, director ad*  t 
! junct în Ministerul Invățămîntului S 
, și Culturii a făcut o prezentare a ? 
J artiștilor expozanți și a vorbit ? 
I despre condițiile de muncă și de 
’ creație de care se bucură artiștii ]■ 
' plastici în R.P. Romînă. j'
; Presa greacă continuă să sub- ( 
1 limeze succesul de care se bucură < 
expoziția de artă plastică romînă І

’ la Atena. Astfel, ziarul „Le Mes- 5 
' sager d'Athene" scrie : „Întreaga 1 
Atena artistică și-a dat întîlnire în j 
sala palatului Parnasos, unde se < 
află instalată această interesantă 2 
expoziție" . Ziarele „Avghi", „E- ) 
leftheria”, „То Vima" și „Kathi- ) 
merini" au publicat de asemenea j 
cronici elogioase însoțite de re- < 
produceri ale unor lucrări expuse. 2
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REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t Peîroșanl, Str. Gh. Gheorghiu- De] nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul: „6 August" — Poligrafie


