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Zeci de tineri și tinere din A- 
ninoasa împlinesc anul acesta 18 
ani — vîrsta majoratului. Comi
tetul U.T.M. al minei Aninoasa ia 
măsuri pentru ca acest eveniment 
important în viața tinerilor să fie 
sărbătorit cum se cuvine. Pînă în 
prezent au fost identificați peste 
40 de tineri și tinere de la mină 
și din localitate care anul acesta, 
împlinesc 18 ani. în fața lor s-au 
ținut pînă în prezent două confe
rințe : „Constituția R.P.R., legea 
de bază a statului nostru democrat 
popular. Drepturile și îndatot : 
acordate tinerilor prin Constituție" 
și „Planul de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1960—1965 
și liniile directoare ale planului de 
perspectivă".

Cu multă grijă este pregătită fes
tivitatea în cadrul 
sărbătoriți tinerii 
vîrsta majoratului, 
tistice ale clubului 
program închinat lor. Va fi prezent 
președintele sfatului popular care 
va vorbi tinerilor cu acest prilej ; 
se vor rosti cuvîntări de salut.

căreia vor fi 
care împlinesc 
Formațiile ar* 
pregătesc un

Populația Viii JMi peak II amviiioMă

►

seamă în activitatea 
de industrie locală

Picu Mircea, maistru miner principal, Szabo Carol, șeful unei bri
găzi de mineri, Pîrvan loan și Hangaru Aurel mineri șefi de schimb 
la sectorul IV al minei Petrila s-au întîlnit și au început să discute. 
Tema discuției lor: posibilitatea îndeplinirii ritmice și la toți indicii 
a planului pe brigăzi. Frecate din cei patru are cite ceva de spus or
tacilor din experiența sa.

—О

Cu planul anual îndeplinit
Filatura Lupeni
tot cursul acestui an colec- 
Filaturii Lupeni a desfășurat

Un rol de 
întreprinderii 
„6 August" îl are sectorul panifi
cație, chemat să asigure satisface
rea cerințelor oamenilor muncii din 
Valea Jiului.

Analizând activitatea acestui sec
tor, se poate observa că în cursul 
anulu' 1960 calitatea produselor 
s-a îmbunătățit simțitor, numărul 
sortimentelor fabricate a crescut de 
la 7 la 23.

In momentul de față fabrica de 
pîine din Petroșani cît și restul u- 
nităților posedă un laborator dotat 
cu aparătajul necesar și cadre com
petente pentru efectuarea și deter
minarea analizelor fizico-chimice 
necesare. Muncitorii, brigadierii, 
maiștri și tehnicienii care lucrează 
în acest sector au luat o serie de 
măsuri menite să ducă la îmbună
tățirea activității sectorului. Ei au 
căutat să pună în practică o serie 
de procedee tehnologice noi în sco
pul ridicării continue a calității 
produselor.

Sub îndrumarea organizației de 
bază, conducerea întreprinderii a 
organizat cursuri de min:m tehnic 
și de ridicare a calificării munci
torilor, cursuri care au dat rezul
tate. Astfel, normele tehnologice 
ale procesului de producție se . a- 
plică mai bine decît înainte, res
pectarea regulilor igienico-sanitare 
nu mai constituie o problemă, iar un 
fapt îmbucurător este și acela că 
numai în 11 luni ale anului, la 
fabrica de pîine d*n Petroșani, prin 
reducerea consumurilor specifice 
normate la materii .prime, auxilia
re și combustibil, sau realizat eco
nomii în valoare de peste 75.000 
lei. Cu toate acestea, în activitatea 
acestui sector mai persistă încă o 
serie de deficiențe și lipsuri care 
reflectă în mare măsură atitudinea 
unor servicii tehnico-administrative 
din I.I.L. „6 August" cărora le re
vine sarcina de a sprijini cu toată 
seriozitatea și spiritul de răspunde
re acest sector.

Analizînd cauzele care fac ca u- 
neori să se mai fabrice produse 
de slabă calitate se pot constata 
următoarele. în ce privește sincro
nizarea procesului de fabricație, 
la fabrica de pîine Petroșani lip
sesc sau nu sint în stare de func
ționare o serie de instalații și apa
rate. Astfel, pe parcursul fluxului 
tehnologic, la faza frămîntare-fer- 
mentare, din trei malaxoare func
ționează două, numărul cazanelor 
de frămîntat este insuficient în ca
zul comenzilor mari, fapt care im
pune o reducere a timpilor de fa-

bricație și obținerea unor produse 
de slabă calitate.

Regimul de coacere nu poate fi 
urmărit și respectat din lipsa apa
raturii de cotrol a temperaturii, res
pectiv, a milivoltmetrelor cu termo- 
cumplu și releelor de timp care, 
pentru a fi instalate, le lipsesc doat 
rezistențele de egalizare și cablul 
de compensație. Majoritatea unități
lor din raion au vetrele cuptoare
lor sparte, instalațiile de ardere 
sînt defecte, siguranțele de presiu
ne, manometrele și instalațiile de 
motorină au scurgeri. Nu este mai 
puțin adevărat că nici întreținerea 
lor nu sq face de către șefii de 
unități în mod corespunzător.

Pentru a putea asigura o bună 
funcționare a utilajelor, este necesar - 
a fi înlocuite anumite piese uzate 
care în momentul de față lipsesc.

Lipsa de geamuri de la ferestre 
face să se lucreze într-<un mediu 
necorespunzător, sesizările unității/ 
cu toate că s-au făcut la timp, re- 
venindu-se chiar, au rămas fără 
rezolvate.

Tot în cadrul acestei unități exis
tă un sistem de ventilație și condi-' 
ționare a aerului pentru a cărui ; 
punere în funcțiune ne-au vizitat 
o serie de ingineri specialiști. Cu 
toate acestea, lucrurile nu și-au gă
sit rezolvarea.

Un factor important care deter
mină de cele mai multe ori cali
tatea produselor îl constituie cali
tatea făinii. In acest sens se poate 
arăta că în trimestrul II s-au pri
mit de la moara de grîu Lupeni

P. HUREZEANU 
tehnician sectorul panificație

ducției 
portant 
cîtorii fabricii au realizat în pri
mele 11 luni ale anului 445.000 lei 
economii peste sarcina de plan. 
Ei pășesc acum în noul an de 
muncă cu hotărîrea de a-și spori 
și mai mult realizările, dînd viață 
mărețelor obiective elaborate de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R,

globale pe anul 1960. Im- 
este de subliniat că tnun-în 

tivul 
o vie întrecere socialistă pentru a 
produce o cît mai mare cantitate 
de fire de mătasă de bună calitate. 
Filatorii comuniști Dabu Florean, 
Ascușan loan, Roșianu Dumitru, 
au lansat lozinca : la 2000 bobine 
de mătase nici una rea. A fost 
o chemare concretă, mobilizatoare, 
pe care au însușit-o toți muncito
rii secției. O altă inițiativă a por
nit din rîndul bobinatoarelor din 
secția III. Ea se referă la întraju
torarea tovărășească la locul de 
muncă în scopul lichidării timpi
lor morți.

Rodul acestor inițiative este îm
bucurător : ieri, 17 decembrie, la 
ora 13, colectivul Filaturii Lupeni 
și-a îndeplinit planul valoric al pro-
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toi. Electricienii au recondiționat •

♦
♦

♦

Prin alcătuirea fișei de cheltuieli ♦ 
pe fiecare autocamion, folosirea 
rațională a capacității de trans
port, realizarea de drumuri plin- 
plin și alte asemenea măsuri, s-a 
ajuns ca prețul de cost pe to
na/km. să fie redus cu 0,15 lei, 
ceea ce a adus de asemenea o e-i 
conomie apreciabilă. Toate aces- • 
tea au ridicat suma economiilor 

realizate la 515.000 
lei, față de 
250.000 lei angaja-

Orașul copiilor 
din Lupeni

In centrul Lupeniului au început 
, pregătirile pentru orașul copiilor 

ce se va deschide în preajma Anu
lui nou.

Orașul copiilor va fi dominat 
de un brad falnic friftnos ornamen
tat care va fi învîrtit de o mașină 
electrică. Bradul și întregul oraș 
al copiilor va fi luminat de 600 
de becuri colorate.

Orășelul va mai cuprinde leagă
ne cu bărci și leagăne simple, o ce
tate pentru copiii curioși, precum 
și chioșcuri unde copiii vor găsi 
jucării, dulciuri, fructe și altele. 
In orașul copiilor, Moș Gerilă va 
oferi copiilor din Lupeni multe sur
prize plăcute.

ІАІІ PÂSIT IN NOUL AN ♦ *
♦
♦
* nit cu 15 zile mai devreme.
• ★ 515.000 lei economii la pre-
♦ țul de cost.
J ★ 50 baterii de acumulatoare
* recondiționate.
•
« Zilele trecute, colectivul de
♦ muncitori și tehnicieni al Auto-
♦ bazei combinatului carbonifer a
♦ raportat cu mîndrie îndeplinirea
♦ inainte de termen a sarcinilor a- 
« nuale de plan la transporturile
♦ prestate pentru diverse unități și
♦ realizarea unei economii duble
♦ față de angajamentul luat la
♦ prețul de cost.
♦
♦ «
«
♦♦
♦♦
♦ zați de partid pentru ridicarea 
4conștiinței socialiste a muncitori- 
« lor și tehnicienilor, pentru buna
♦ întreținere, a mașinilor, exploata-
♦ rea lor rațională, respectarea re-
♦ gulilor de circulație de către șo- 
4 feri, pentru economii la combus- 
J tibil și lubrifianți, păstrarea avu-
♦ tului obștesc.
♦ Muncitorii acestei unități au
4 luptat cu deosebită ardoare pen- 
J tru realizarea de economii. La
♦ autovehicule s-au făcut fișe de
♦ combustibil și lubrifianți, s-au re- 
I glat carburatoarele pentru redu- 
J cerea consumului de benzină, s-au
♦ reparat carterele și agregatele mo-
♦ trice pentru eliminarea pierderi- 
4 lor de ulei — măsuri care au dus 
4 la realizarea unei economii de
♦ 100.000 lei numai la acest capi-
•♦••*••♦»*«♦♦«««»«•••••*•••

--------- V
★ Planul anual a fost îndepli-

și ei 50 baterii de acumulatoare, 
obținînd prin aceasta o economie 
de cca. 15.000 lei, vulcanizatorii 
au reparat o seamă de cauciucuri 
degradate ți au confecționat 600 
buc. diferite garnituri le cauciuc.

Șantierul de prefabricate 
Petroșani

în cursul acestui an, la exploa
tările miniere din Valea Jiului au 
fost armați în bolțari sau cu inele 
de bolțari peste 5800 ffi. galerie. 
Colectivul șantierului de prefabri
cate din Petroșani a furnizat mi
nerilor o mare cantitate de bolțari 
din beton. Cu mult spor au muncit 
brigăzile conduse de comunistul 

Cristea Teodor, Pociovelișteanu Ti- 
tu, Tudor Ioan, Boureanu Nicolae. 
Munca harnicului colectiv de aici a 
dat roade. Din ziua de 10 decem
brie șantierul produce betonite și 
bolțari în contul planului pe 1961. 
Odată cu acest succes, muncitorii 
șantierului au raportat că în 1960 

economisit peste plan mai bine 
220.000 lei

IOSIF CATANĂ 
corespondent

(Continuare în рая- 3-a)

FRĂMÎNTĂRI

au 
de

Succesul fru
mos obținut se 
datorește în pri
mul rînd activită
ții intense desfă
șurate de organi-

CALENDAR
ECONOMIC mentul inițial.

Cine s-a evi-
“““ dențiat ? Urrnînd

exemplul înaintat al comuniștilor 
care au fost permanent în frun
tea colectivului, marea majori
tate a șoferilor, mecanicilor, elec- * 
tricienilor, vulcanizatorilor au ♦ 
muncit cu deosebită însuflețire * 
pentru obținerea acestui succes, J 
fiecare aducîndu-și contribuția • 
personală în efortul comun, la • 
realizarea sarcinilor anuale de * 
plan înainte de termen. De aceea, J 
întreg colectivul Autobazei merită ♦ 
pe deplin felicitări. *

Muncitorii și tehnicienii de la » 
Autobaza C.CV.J. sînt hotărîți J 
ca în noul an de muncă — 1961 ♦ 
—să obțină succese tot mai mari • 
în muncă, asigurînâ un transport • 
de mărfuri regulat și economic la ț 
unitățile miniere. J

ȘT. MIHAI •

Tovarășii Duc 
Carol și Pușcu 
Gheorghe lucrea
ză la mina Le
nea. in timpul li
ber ei obișnuiesc 
să scrie ziarului. 
După șut se întâl
nesc ți citesc îm
preună ziarul. Așa 
au fost surprinși 
și de obiectivul a- 
paratului fotogra
fic.

...Aplecat asupra bancului de lu
cru, își aranja ochelarii cu rama 
groasă, din cînd în cînd măsura cu 
șublerul, apoi pilea o piesă pe care 
o avea în mîini.

In micul atelier mecanic de la 
mina Aninoasa e liniște. Ușa se 
deschise și intră un tînăr, mic de 
statură, care se părea a fi grăbit.

— Manea baci, îmi dați voie să 
polizez două dălți ? — spuse cel 
ce intră și, fără să aștepte răspun
sul bătrînului lăcătuș, apăsă pe bu
tonul automatului de la polizor. Se 
trezi însă deodată tras din fața po- ‘ 
lizorului.

— Tu nu știi că aici ascuțim nu
mai vidia ? Ți-am mai spus odată. 
De ce nu înțelegi ?

Tînărul se făcu roșu și, pentru 
un moment, se fîstîci.

— Iertați-mă Manea baci n-am 
să mai vin...

...Era ora cînd minerii ieșeau din 
șut. La atelierul mecanic veneau 
mulți mineri cu scule la reparat sau 
aduceau burghiile la ascuțit. In a- 
telier intră un miner bine cunos
cut. Manea baci îl privi peste ra
ma ochelarilor și deodată fața i sa 
lumină.

— Bine ai venit Cristea. Vreau 
să discutăm ceva serios amîndoi. Tu 
ești un miner priceput și vreau să-ți 
cer părerea.

Am o nouă inovație. E vorba 
de un stîlp metalic telescopic care 
se poate folosi la armare .■ și se i 
poate scoate ușor prin răpire. Și j 
uite cum...

Bătrînul lăcătuș Manea Vaker ; 
se duse la un dulap și se întoarse 
cu o cretă în mină. Un moment se 
foi prin atelier neștiind unde să 
deseneze. In cele din urmă, ușa me
talică a atelierului îi servi drept 
tablă de scris. Cristea Aurel ur
mărea cu privirea liniile drepte tra-

FL. ISTRATE

(Continuare în pag. 3-a) i
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La finala Festivalului bie-

,lon Luca Cara-

ț
■і
f
і
і
і
J Vineri, artiștii amatori
• Cimpa au dat un spectacol ir
i ța muncitorilor de la Fabrica

j M DE «№11
4 -------- -
T 
♦ 
?
■? nai de teatru „Ion Luca Cara- 
T giale", rezervat formațiilor din 
ț cadrul căminelor culturale, în 
4 sala C.C.S. din București, nu fără f 

emoție, artiștii amatori din Cim- * 
pa au prezentat spectacolul cu t 
piesa „Soacra cu trei nurori" de : 
Gb. V ostie seu. Era examenul final i 
după succesul înregistrat în faza * 
pe zonă, cînd formația din Cimpa ♦ 
a cîștigat locul L t

i Cimpa au dat un spectacol în fa- * 
i ța muncitorilor de la Fabrica de *
* confecții „Gbeorghe Gheorghiu- i 
ș Dej" din Capitală. Au participat * 
ț 2000 de bucureșteni I Cîți oare *
• dințre aceștia au auzit vreodată J
♦ de Cimpa, satul ascuns undeva în- * 
? tr-un colț de țară ? Oricine își dă ♦ 
J seama că foarte puțini. Dar toți ț 
f cei 2000 au aplaudat cu căldură’
4 echipa amatoare din Cimpa, prin t 
ț a cărei strădanie s-a realizat un i 
ț spectacol de calitate, care face |
• cinste tuturor interpreților (Pă- f 
i trășcoiu Maria, Muszka Maria, Da- * 
І vid lozefina, Solcan Victoria, Mi- ;
♦ bai Viorica, Viorel D., lenulescu •
♦ N., Cuzman Șt., Lumînar ]. și Ur- І 
’ sacbe V.1), regizoarei amatoare ■ 
’ Pătrășcoiu Maria și actriței Marta I 
f lordacbe-Dumitrescu de la Teatrul | 
4 de stat care s-a ocupat cu dra- f 
j goste de îndrumarea formației, de ♦ 
? pregătirea întregului spectacol. ♦
* ...Pe Maria lordacbe-Dumitres- ’ 
j cu am întîlnit-o mai deunăzi cu ф 
4 un geamantan în mină. Se grăbea ș
♦ la gară. Pleca la București. Am * 
Ș schimbat doar cîteva cuvinte. Dar t
* am înțeles că e emoționată, că o * 

preocupă evoluția formației din ,
1 Cimpa, la București. Spectacolul a j 
4 izbutit. E tm succes. Juriul încă nu * 
j și-a spus verdictul, dar, oricare va * 
У fi el, succesul înregistrat de artiș- f 
I rii amatori din Cimpa rămîne un J 
4 succes binemeritat. *
» VICTOR FULEȘ1 i

♦

ță- 
Șo-

Cititorii din Cotești
Era într-o după-amiază cînd 

rănii muncitori Stoica Dan și 
tîngă loan au călcat pragul casei lui 
Vladislav Lazăr.

— Ce vînt vă aduce pe la mine ? 
— întrebă acesta bucuros.

— Am venit să împrumutăm și 
noi niște cărți pentru citit acasă — 
răspunseră cei doi țărani.

— Foarte bine....
Numele lui Vladislav Lazăr e 

bine cunoscut de țăranii muncitori 
din satul Cotești, comuna Bănița. 
El este responsabilul unei biblio
teci de casă de pe lîngă biblioteca 
căminului cultural.

Biblioteca căminului cultural din 
Bănița numără anul acesta 259 de 
cititori. Dintre aceștia 15 cititori 
care au citit peste 200 de volume 
au fost înscriși la biblioteca de 
casă condusă de tovarășul Vladis
lav.

R. BALȘAN 
corespondent

g_g .y * Director... numai cu titlul ?!
к
л
(
(

I' V. 

I

Pe tov. Gotobei Vsevolod, directorul căminului cultural 
Maleia. ocupat peste măsură, greu îl întîînești la cămin sau la 
școala elementară nr. 5 Maleia, al cărei director este. Căminul 
este o sală de clasă obișnuită tu un dulap, cu cîteva sute de 
volume și în rest... nimic.

Am întrebat-o pe tovarășa Gorobei Margareta, învățătoare, 
cum se desfășoară activitatea culturală, ce plan are căminul pen
tru perioada de iarnă- „Acest program este încă nedefinitivat", 
a fost răspunsul. Pe cînd cu definitivarea ?

Cărțile din bibliotecă sint citite mai mult de elevi, pentru că 
nu s-a întreprins nici o acțiune de popularizare a cărții în rândurile 
sătenilor.

Activitatea slabă a căminului se datorește faptului că nu s-a 
format încă un consiliu de conducere al căminului cultural.

Tovarășul Gorobei Vsevolod, pe lîngă sarcinile pe care . le 
are, ar putea să-și facă timp și pentru punerea pe roate a activi
tății căminului, justificînd în felul acesta titlul de director al 
unui cămin cultural.

I C. MARINESCU

?

SARCINI RECOMANDĂRI
Străbătând satele de munte, cu 

16 ani în urmă, aveai impresia că 
puținele locuințe risipite pe dealuri, 
cu hornurile reci, sub stratul de ză
padă, sînt părăsite. Odată cu ter
minarea muncii de toamnă, țăranii 
se retrăgeau în căsuțele lor unde 
stăteau fărc să știe ce se petrece 
în lume, sau chiar la doi pași de 
satul lor, în întuneric și mizerie 
pînă primăvara, cînd plecau din 
nou pe munte, la fel de departe 
de lume, de carte, de cultură, de 
știință. Azi, satul — ca întreaga în
fățișare a țării — s-a schimbat 
mult. Iarna ca și vara, satul își tră
iește cu intensitate o nouă viață.

Căminele culturale, cu ferestre 
luminate de becuri electrice pînă 
seara tîrziu, sînt azi locuri în care se 
desfășoară o bogată activitate poli
tică și culturală. Aici oamenii mun
cii de la sate, capătă cunoștințe 
politice, științifice și culturale.

Regulamentul de funcționare a 
căminelor culturale dă posibilitate 
consiliilor de conducere să ducă o 
activitate la un înalt nivel, cu multă 
eficacitate. In acest sens, îndeosebi 
pentru perioada de iarnă, se re
comandă întocmirea unor planuri 
speciale, cuprinzînd acțiuni cît mai 
variate, interesante și instructive 
legate de munca și viața satului. 
Ceea ce trebuie urmărit în mod deo
sebit în aceste planuri este eficaci
tatea lor, în sensul ca acțiunile or
ganizate să servească unui scop

О

Bogată activitate educativă
Colectivul de conducere al cămi

nului cultural din Bănița a întoc
mit pentru perioada de iarnă un 
bogat plan de activitate. Printre o- 
biectivele importante incluse în plan 
sînt : organizarea expoziției „Origi
nea și evoluția omului" și o confe
rință pe această temă ; un ciclu de 
conferințe menite să popularizeze 
realizările statului nostru democrat- 
popular ; conferințe cu caracter a- 
gricol și zootehnic; de combatere 
a superstițiilor și leacurilor băbești ; 
seri de întrebări și răspunsuri pe 
diferite teme.

In prezent la căminul cultural 
din Bănița funcționează un curs de 
cultură generală la care participă 
cu regularitate circa 20 persoane. 
Pînă acum s-au expus două lecții 
urmînd ca în viitor să se expună 
lecții cu teme ca : „Ce este ceața, 
ploaia, zăpada, fulgerul și trăsne
tul", apoi lecția „Foloasele muncii 
în comun" și altele.

Colectivul de conducere al cămi
nului (directoare tovarășa Mez
drea Angela) primește un spri
jin permanent din partea tov. Vla
dislav Ioan, secretarul organizației 
de bază din comună, precum și din 
partea învățătorilor Văduva Cons
tantin, Văduva Maria, Verdes Ila- 
rion, Zatoiu Ovidiu și alții. 

I

precis, legat de ridicarea conștiinței 
socialiste, de educarea în spirit nou 
a fiecărui sătean. La întocmirea și 
îndeplinirea acestor planuri trebuie 
să fie atras întreg consiliul de con
ducere format din profesori, învă
țători, intelectuali, săteni. Așa s-a 
procedat la căminele culturale din 
Bănița, Cîmpu lui Neag și altele 
unde învățătorii și profesorii dau 
un ajutor concret conducînd ei în
șiși anumite acțiuni cultural-edu
cative.

Pe lingă programele unot forma
ții artistice, planurile de muncă tre
buie să cuprindă anumite cicluri de 
conferințe pe teme agrozootehnice, 
de popularizare a rezultatelor știin
ței și culturii, de combatere a su
perstițiilor. In acest domeniu bri
găzile științifice S.R.S.C. trebuie să 
dea un sprijin eficace căminelor cul
turale, cluburilor muncitorești.

A intrat în obișnuința oamenilor 
de la sate să-și petreacă serile la 
căminele culturale. Aceasta artă 
dragostea lor pentru însușirea noi-> 
lor cunoștințe în toate domeniile, 
dorința lor de a participa efectiv 
la activitatea artistico-educativă. Ia
tă de ce se impune ca Secția de 
învățămînt și cultură să controleze 
mai îndeaproape, să îndrume și să 
ajute consiliile de conducere ale 
căminelor culturale astfel ca activi
tatea de aici să aibă în permanen
ță un conținut instructiv, variat și 
atractiv.

Trebuie remarcat că planul de 
activitate al căminului cultural pre
vede și alte acțiuni care se vor 
desfășura la cămin. Ceea ce mai 
trebuie încă făcut este găsirea for
melor eficace pentru mobilizarea 
oamenilor în număr cit mai marc 
la acțiunile organizate.

С Е R С и
Pentru а desfășura о activitate cit 

mai variată, conducerea căminului 
cultural din Bărbăteni a deschis un 
curs de limba rusă, condus de Ne- 
reanțu Valentina, la care participă 
un număr de 21 de cursanți, țărani 
muncitori printre care : Budai Ma
na, Boloșin Victor, lane Iosif, La
zăr Maria.

Pentru a înarma țăranii muncitori 
cu cunoștințele agrotehnice a fost 
înființat un curs agrozootehnic la 
care participă un număr de peste

O ZI DE
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g Mai acum cîteva zile, la cămi-
8 nul cultural din Coroiești era for-
8 fotă. Se făceau pregătiri, se orin-
8 duia totul cu gust pentru a fi cit
8 mai frumos, mai plăcut la vedere
8 Peste cîteva ore, grupuri — gru-
8 puri de tineri și vîrstnici din Co-
8 rotești își îndreptau pașii spre că-
8 rrâiud lor. Discutau veseli în sală,
8 la intrare, în așteptarea începerii
8 programului zilei. Animația încetă.
8$i cei ce stătuseră pînă atunci a-
8 fără intrară în sală. Motivul: fu-
8 seseră anunțați că brigada artisti-
8 că de agitație din comuna Cîmpu
8 lui Neag sosise. Era pentru prima
° oară cînd artiștii amatori din co-
8 типа aflată la extremitatea vesti
rea a raionului nostru făcea o vtzi~
§ tă prietenilor din Coroiești.
8 Această vizită avea două sco- 
g puri: să. constituie un sebimb de
8 experiență între brigăzde artistice
I de agitație ale celor două cămine,
8 pe de o parte, iar, pe de altă
8 parte, (nici nu se putea altfel1), să
8 creeze o duminică plăcută pentru

cei ce au venit si asiste la progra-
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Spectatorul, participant la con
fruntarea brigăzilor artistice de a- 
gitație sătești care — în selecție 
raională — a avut loc recent pe 
scena Teatrului de stat din Petro
șani, a putut trage o seamă de 
concluzii. Concursul a scos în e- 
vidență creșterea nivelului muncii 
culturale la sate, preocuparea pen
tru crearea de programe legate de 
viață.

S-a desprins însă faptul că nu
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IN CLIȘEU t Un aspect din timpul concursului. 
toți creatorii programelor cunosc 
caracterul specific al formei dra
matice care e brigada artistică de 
agitație, liniile construcției care-i 
determină conținutul și forma. Ne-a 
arătat-o deosebirea dintre programul 
echipei de la Bănița și cel al for
mației căminului cultural din Co
roiești. Calitățile celui dinții au 
fost: conținutul, operativitatea, va
rietatea aspectelor, conciziunea 
textului, forma îngrijită a prezen
tării, caracterul antrenant al îmbi
nării satirei cu evidențierea faptelor 
pozitive. Cel de-al doilea cămin a 
prezentat un program artistic canti
tativ bogat, calitativ însă deficitar. 
Au evoluat în scenă pește 20 de 
oameni care au recitat, au cîntat și 
s-au strîns într-o „șezătoare" la care 
a lipsit tocmai elementul esențial : 
buna dispoziție, fiindcă a lipsit fi
rescul interpretării.

Și brigada echipei de la Cimpa,

R 0 N О I
20 de țărani muncitori ca Boloșin 
Constantin, lane Dumitru, Mogoș 
Gheorghe, Pavelescu Susana, Bolo
șin Maria.

O bogată activitate are și cercul 
de cultură generală, care a luat 
ființă nu de mult. La acest cerc își 
vor da concursul, cadrele didactice 
de la școala elementară din Băr
băteni. Toate aceste forme de cul
turalizare au fost îmbrățișate cu viu 
interes de țăranii muncitori din 
Bărbăteni.

ODIHNA
mul artiștilor amatori din Cîmpu 
lui Neag, să discute cu ei.

...Toată ziua plouase abundent. 
Așa că cei din Coroiești aveau 
toate motivele să aibă emoții. 
Dacă nu vor veni cei din Cîmpu 
lui Neag ? Cu atît mai mare le-a 
fost deci bucuria atunci cînd ma
șina care aducea pe amatorii din 
Cîmpu lui Neag trase în fața că
minului cultural. Ca o răbufnire a 
bucuriei parcă, atunci cînd artiștii 
amatori, oaspeți, și-au făcut apari
ția în sala, au răsunat acordurile 
unei melodii vesele de bun sosit. 
Cei din Cîmpu lui Neag au fost 
înconjurați îndată de numeroși ti
neri din Coroiești. Timp de cîte
va minute saluturile, strîngerile 
de mină n-au contenit. Astfel au 
început multe prietenii...

Dorind să răsplătească din plin 
căldura manifestată de localnici, 
artiștii amatori din Cîmpu lui 
Neag s-au străduit să prezinte un 
spectacol cît mai frumos. Au iz
butit. Acest lucru a fost confir
mat de altfel de aplauzele culese, 
de felicitările pe care le-au pri- 

pornită inițial pe un drum corect 
a păcătuit din dorința de a lungi 
pe cit e posibil, pierzînd firul con
ducător al programului, diminuînd 
astfel valoarea conținutului de idei 
al textului. In temă au fost cei de 
la Iscroni, deși s-a remarcat o notă 
de superficialitate, de grabă în în
sușirea textului programului de bri
gadă.

Cei de la Bărbăteni au avut mul
te de spus, dar n-au fost prea a- 

tenți cu prezentarea aspectelor din 
viața locală.

Și mai e ceva. în programele artis
tice prezentate din punct de vedere 
al conținutului au existat numere 
discutabile. Se impune mai multă 
atenție la selecționarea materialului 
prezentat. N-am înțeles intenția e- 
ducativă a celui care a inclus în 
programul de la Coroiești monologul 
„Țiganul și albina", ideea pentru 
care pledează primul cîntec „de 
amor" al interpretei Călin Floarea 
de la Iscroni. Interpretarea unor 
romanțe vechi, pesimiste ,ca cea 
cîntată de Stănescu Elena de la 
Bărbăteni, lipsa de optimism a cîn- 
tecului interpretat de cele două ti
nere surori de la Dealul Babii con
trazic impresia de prospețime lumi
noasă a formațiilor respective.

Acțiunile lăudabile ale artiștilor 
din formațiile sătești trebuie spri
jinite prin îndrumare și control. 
Sînt formații tinere qare merită 
toată atenția fiind capabile de rea
lizări deosebite.

Un lucru important pe care tre
buie să-l cunoască acești artiști e 
faptul că teatrul pe care-1 fac, nu 
trebuie să aibe nimic artificial. Să 
fie ei înșiși ca în viață, deschiși, 
sinceri, simpli, firești și luminoși 
cînd vorbesc și cîntă, programele să 
oglindească preocupări specifice sa
telor. In felul acesta programele bri
găzilor artistice de agitație din ca
drul căminelor culturale vor de
veni mai apropiate de viață, conți
nutul și forma de interpretare se 
vor îmbunătăți substanțial.

D. CAPITANU
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o 
mit din partea gazdelor. Aspectele 8 
prezentate din viața nouă a comu- 8 
nei, sceneta satirică „Restaurantul 8 
din trecut", care readucea în min- 8 
tea celor prezenți jaful cîrciumari- 8 
lor din alte timpuri, sau „Convor- 8 
bire telefonică" care satiriza ten- 8 
dintele de chiul interpretate de 8 
Cînda lovan și Cornea Dumitru 8 
s-au bucurat de mult succes. Nu- ° 
merele dansatorilor, ale cîntăreților 
de muzică populară, instrumentiș
tilor au plăcut de asemenea celor 
prezenți. Au fost aplaudați cu căl
dură Ciurea Aurel, Roba Marioa- 
ra și alții.

...Programul s-a terminat. Ce: 
din Coroiești au mai discutat în
delung cu prietenii din Cîmpu lut 
Neag. Au schimbat păreri, s-an 
interesat reciproc de munca cul
turală, întregind astfel schimbul 
de experiență pe care l-a prilejuit 6 
spectacolul. Tîrziu, cînd cei din 8 
Cîmpu lui Neag au pornit spre 8 
comuna lor, și localnicii mulțu- 8 

au luat drumul spre casele g 
lor. Au petrecut doar o zi de 
dihnă plăcută...

V. ADRIAN
(după o corespondență de 

T. Cornea)
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8
8
8
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NilPionierii și școlarii in aceste zile
In vizită la „Casa pionierilor" 

din Lupeni
începând din acest an școlar, a 

luat ființă în orașul Lupeni „Casa 
pionierilor" unde peste 700 de pio
nieri și elevi duc o activitate in
tensă în cadrul a 6 cercuri perma
nente pe specialități.

Vizitînd „Casa pionierilor'5 din 
Lupeni, te hotărăști greu la care 
din cercuri să te oprești, deoarece 
activitatea desfășurată ân fiecare 
are specificul ei, aspectele ei inte
resante iar, pe de altă parte, pio
nierii vor să-ți arate totul, reținîn- 
du-te cît mai mult. Iată de pildă, 
cercul iniinilor îndemânatice, con
dus de tov. Golubov Aglaia. Aici 
întâlnești mai mult fetițe lucrând 
cu îndemânare și pricepere la di
ferite lucruri de mînă sau la mași
na de cusut. In prezent ele lucrea
ză intens la confecționarea artico
lelor cu care va fi împodobit „Po
mul de iarnă". Deși elevii se află 
în plină perioadă de teze, cercurile 
de literatură, de desen, naturale, 
geografie sînt frecventate zilnic de 
p'onieri deoarece programele lor 
bogate oferă copiilor învățăminte 
noi.

ca lucrarea să fie terminată cit mai 
repede. In ajutorul școlii au venit 
și cîteva instituții și întreprinderi 
ca Depoul C.F.R., secția L 5- C.F.R-, 
E. M. Petriia, Uzina electrică și 
Sfatul popular al orașului Petroșani.

(Urmare din pag. l-a)

pe ușa de metal și asculta cu a-

Părinții ajută școala

De cîteva zile, curtea școlii de 
7 ani nr. 3 din Dărănești este popu
lată nu numai de elevi ci și de 
părinți de dimineață și pînă spre 
seară. Hotărând în comitetul 
de părinți să ajute școala la ridica
rea gardului de beton și fier care 
va împrejmui curtea școlii, părinții, 
ai căror copii învață aici, au hotă
rît să dea o mină de ajutor pentru
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Activitate intensă în sălile 
de clasă

In puținele zile care au nrai ră
mas pînă la încheierea trimestru
lui I, la școlile din Lupeni conti
nuă să domnească a activitate in
tensă atît a elevilor cît și a ca
drelor didactice. In dorir>j*_unanL 
mă de a se obține rezultate- cit. 
mai bune în această primă etapă 
a anului școlar, la toate clasele au 
fost organizate meditații, consulta
ții, vizite la domiciliu precum și 
alte forme de ajutorare a elevilor 
în pregătirea lor. Astfel, profesori 
ca Voiculescu Maria, Goja loan, 
Manta Maria, Iasenko Maria și alții 
au planificat ore de meditații de 
două ori pe săptămână la matema
tică, geografie, naturale, rusă. în 
această perioadă demonstrațiile, 
experiențele, proiecțiile de diafil- 
me se fac cu mai multă atenție și 
cu mai mult discernământ, asigurând 
astfel elevilor o temeinică recapi
tulare a materiei predate. Toate a- 
cestea vor duce desigur la obținerea 
unor rezultate mai bune în acest 
trimestru.

se 
tcnție explicațiile.

— In felul cum l-am conceput, 
stîlpul poate să fie folosit la di
ferite înălțimi. Are un sistem de 
reglaj, iar la răpire se trage bulo
nul opritorului și partea superioa
ră a stîlpului intră în partea infe
rioară, apoi se răpește ușor cu țug- 
aparatul.

Manea baci s-a oprit din vorbă 
căutînd nerăbdător spre Cristea. A- 
cesta cercetă cu atenție desenul și 
într-un târziu spuse :

— Interesant. S-ar putea să dea 
rezultate bune. Eu zic să-1 confec 
ționezi și să-1 prezinți la cabinetul 
tehnic. Spune-le că eu mă angajez 
să-1 experimentez în frontal

Au mai discutat multe amănunte 
în legătură cu noua propunere de 
inovație a lăcătușului Manea Val
ter. Satisfăcut de părerea mineru
lui, lăcătușul îi strînse mina cu 
putere.

— Iți mulțumesc Aurele. O să-1 
fac și apoi te-oi chema să-1 vezi.

...De atunci vizitele în atelierul 
mecanic s-au înmulțit. Tehnicianul 
Bulea Teodor, inginerul șef al ex
ploatării, secretarul comitetului de 
partid, președintele sindicatului, cu 
toții și-au dat părerea și l-au în
curajat pe lăcătuș.

■ ... --------------------- -- ■
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— Joi se întrunește comisia de 
inovații — îi spuse inginerul șef. 
Așa că o să prezinți inovația. O 
s-o experimentăm.

...Lăcătușul Manea Valter este 
cunoscut la mina Aninoasa ca un 
vechi inovator. împreună cu un co
lectiv de tehnicieni el a adus ex
ploatării economii mari prin înlo
cuirea capacelor de la butucul ro
ții de vagonet.

...13 decembrie 1960. Prin hala 
atelierului de fierărie ce duce spre 
atelierul unde lucrează lăcătușul 
Manea treceau tovarășii din condu
cerea minei. Mai mulți lucrători din 
atelier cercetau cu atenție stîlpul 
metalic confecționat. Părerile erau 
diferite.

— Adevăratul examen o să fie 
în abataj -— spuse un meseriaș mai 
în vîrstă. Trebuie încercat.

Acum lăcătușul Manea Valter 
urmărește examenul ce se desfă
șoară în frontalul lui Cristea. Oare 
va reuși inovația ? Aceste gînduri 
îl frămîntau pe inovator după ple
carea celor care l-au vizitat. Dar 
iată că gîndurile i-au fost întrerup
te. In atelier intră din nou tînărul 
cate vrusese să ascută dălțile. Bă 
trînul se apropie de el și-i spuse cu 
glas părintesc :

— Nu te supăra că te-am luat 
cam aspru. Eram, nervos. Aștept re
zultatul unui examen care mă fră
mântă mult.

Grupu! de șantiere
Coroiești 
angajează 
calificați

al T. С. M. M. j 
auto Țișoferi 

rutienști♦ calificați, rutienști cu x,
♦ carnet și mecanici auto J.
♦ cu în; ‘ I

te j;
I'

cu înaltă calificare.

ÎN UZINA ȘI LA CLUB
cauciuc de la cul-
Petrila, -pe cupele

La chemarea deputaților
In urma ploilor abundente ce au 

căzut zilele trecute și ca urmare a 
topirii zăpezilor de pe munți, mai 
multe pîraie ce străbat orașul Lu- 
peni s-au revărsat pe străzi

La chemarea deputaților un mare 
număr de cetățeni ai orașului au 
luat parte la desfundarea canale
lor, pentru asigurarea scurgerii a- 
pelor. Printre deputății care s-au 
situat în fruntea acestei acțiuni au 
fost tov. Gerbert Francisc, Cris
tea Teodor, Hornung Francisc și 
alții.

Pe benzile de 
butoarele minei 
ce aleargă pe funiile de oțel ale 
funicularului de la Aninoasa, căr
bunele se scurge intr-un șuvoi ne- 
sfîrșit spre preparația din Petriia, 
Aceasta, ca flămînzdă din poveste, 
înghite zi fi noapte, fără încetare 
mii de tone de cărbune.

Odată ajuns aici, cărbunele e 
luat în primire și prelucrat de oa
meni harnici, ajutați de utilaje com
plexe. Murdar cum iese din negura 
minei, cărbunele trece spălat. De 
aici el iese curat ca un prunc îm
băiat. Ca oricare buni gospodari, 
preparatorii împart cărbunele... pe 
grade și contingente. Nu pentru că 
bulgării mari și strălucitori ar da 
dovadă de egoism, și ar dori ei, așa 
să se separe de măruntă, ci pentru 
că aici există o regulă bine stabi-

lită: cărbunii trebuie împărțiți du
pă mărimi. Nici cărbunele praf nu 
este dat uitării. Măcinat ca o 
pudră, amestecat cu smoală, el este 
transformat în brichete.

Curat fi sortat cărbunele este în
cărcat din silozuri sau direct de 
pe bertzde de cauciuc în vagoane 
care, pe calea de oțel a finelor, îl 
duc spre fabricile și uzinele ce îm- 
pînzesc întinsul patriei noastre. De 
cîte ori un nou convoi de vagoane 
iese din preparație, colectivul de 
■aici simte un setiment de îndreptă
țită bucurie.

Printre muncitorii și tehnicienii 
ce lucrează aici, se numără mulți 
tineri. La îndemnul comitetului sin
dicatului și al organizației U.T.M., 
o parte din ei își petrec timpul li
ber la club. Bine înțeles, fiecare 
în forma preferată. ,
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I otMEHi u BSToiiiFi Activitatea poate începe din plin
La uzina electrică din 

lucrurile mergeau bine, 
un moment dat la unui 
cazane s-a constatat o înrăutățire 
a tirajului și o scădere a tempera
turii aerului. In asemenea condiții 
cazanul lucra cu un randament scă
zut, provocînd perturbații în pro
cesul de producere a curentului e- 
iectric.

— Precis s-au înfundat ele
mentele — își spuneau muncitorii și 
tehnicienii secției cazane.

Curățirea și înlocuirea elemente
lor nu-i treabă ușoară. Un singur 
compartiment e format din 64 de 
elemente lungi și grele. Punerea lor 
la punct cere muncă nu glumă. Și

Vulcan 
Dar la 

din

din cele constatate trebuiau schim
bate elementele din două comparti
mente. Asta însemna câ 8—10 zile 
cazanul să fie scos din funcție. Să 
se scoată însă un cazan din produc
ție pe atîta vreme nu era cu pu
tință. Atunci, un mănunchi de co
muniști au hotărit să reducă cu 
mult timpul de executare a lucră
rilor necesare pentru ca acest cazan 
să trimită din nou vapori spre tur
bine.

...Noaptea se lăsase de mult în
văluind totul în întuneric. Acele 
ceasornicului arătau ora 22. In ju
rul cazanului defect totul era pregă
tit pentru o intervenție rapidă. Lă
cătușii Surdulescu Vasile, Beretki

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

Populația Văii Jiului poate fi aprovizionată 
cu produse de panificație de calitate I
(Urmare din pag. l-a)

un număr considerabil de vagoane cu 
făină necorespunzătoare normelor 
ț revăzute de STAS, săracă « glu
ten, cu un conținut mare de impuri
tăți (secară), închisă la culoare și cu 
miros de mucegai. Oare în aseme
nea condiții se poate obține o pîinc 
de bună calitate care să satisfacă 
cerințele oamenilor muncii ?

Faptele au dovedit că 
cind există preocupare din 
morarilor se poate fabrica 
nă de bună calitate.

Dacă în desfășurarea procesului 
tehnologic de fabricație s-au ob
ținut unele succese, nu același lu
cru s-a întâmplat în ce privește îm
bunătățirea transportului produse
lor și o bună depozitare la centrele

atunci 
partea 
și fii

de desfacere. Astfel, camioanele 
auto amenajate în dube nu satisfac 
nici pe departe un transport cores
punzător și igienic al produselor, 
în timp de ploaie ele devenind in- 
pi acticabile, o bună parte din pro
duse ajungînd la destinație turtite.

Credem că dacă conducerea 
I.I.L. „6 August" (ing. șef. tov. 
Nicolau Ștefan) ar acorda mai mul
tă atenție și sprijin prin serviciile 
competente acestui important sec
tor, activitatea lui ar decurge în 
condițiuni mult mai bune.

Colectivul acestui sector este 
hotărît să lupte pentru realizarea 
cu succes a sarcinilor ce-i stau în 
față în vederea aprovizionării din 
belșug a populației din Valea Jiu
lui cu produse de bună calitate și 
cu un număr sporit de sortimente.

I

Petru, Șicomaș Emerik, sudorii Ma- 
reș Gheorghe, Bidiga loan și alții 
erau gata să înceapă munca. Rugul 
din focarul cazanului nu mai arun
ca pălălăi jucăușe de flăcări. Ele
mentele în schimb continuau să ră
mână fierbinți.

— Să nu mai stăm nici o clipă 
— veni o propunere.

— Or fi elementele fierbinți dar 
le venim noi de hac.

Munca începu într-o sîmbătă a- 
proape de miezul nopții. Element cu 
element era pus la punct. Sudoarea 
se prelingea pe fețele sudorilor, 
dat aparatele continuau cu îndîr- 
jire să sudeze, răspândind în jur 
o lumină puternică. Nici lăcătușii 
nu știau ce înseamnă odihna. In
ginerul Mărcuțiu Silviu, șeful uzi
nei, inginerul șef al centralei, Trais
tă Eugen, Popescu Miron, secretatul 
organizației de bază erau și ei me
reu preocupați de mersul lucrări
lor. Orele treceau pe nesimțite, dar 
nici căldura, nici oboseala n-au pu
tut face pe nici unul dintre cei ce 
erau preocupați să dea în funcție 
cazanul cu un ceas mai devreme să 
lase lucrul.

...Noaptea a trecut. A trecut o 
zi, apoi încă o noapte și o zi. Luni 
cînd a început să însereze în mulți 
ochi se putea citi o bucurie abia 
reținută. Cazanul era gata și putea 
începe din plin activitatea. Și asta 
numai în două zile în loc de 8—10 
cît ar fi trebuit în mod normal. 
Nici nu putea fi altfel, cînd în 
fruntea acțiunii st afla un mănun
chi de comuniști...

D. CRIȘAN

...Sirena a sunat prelung vestind 
pînă hăt departe sfîrșitul șutului 
de dimineață. După ce și-au cură
țat locurile de muncă, tinerii din 
preparație au plecat voioși spre 
casă.

— Și zici să ne întîlnim ca de 
obicei la club Floricuțo ? — se 
adresă tehnicianul Ecobescu Gheor- 
ghe muncitoarei Bir joc F lorica.

— Desigur! — veni răspunsul. 
— Azi avem doar repetiție la cor, 
așa că să mergem la ora fixată.

Asemenea preocupări în timpul 
liber au și electricianul Iorga Cu- 
lea, muncitorul Doboș Emilian, lă
cătușul Iordan loan, sudorul Florea 
Nicolae și mulți alți tineri și tine
re de la preparația Petriia. Deose
birea e că 13 dintre ei fac parte 
din corul clubului central din lo
calitate, în timp ce 12 sînt în echi
pa de dansuri, iar alții în brigada 
artistică de agitație și în ansamblul 
de teatru.

Sînt mulți tineri și tinere la pre
parația din Petriia care își petrec 
timpul liber la club în mod plă
cut și folositor. Și numărul lor 
‘poate fi și mai mare. Aceasta, 
bineînțeles, dacă la club tinerii vor 
fi întîmpinați de cadre competente 
care să se ocupe de îndrumarea lor 
cu dragoste ți simț de răspundere.
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aduce la cunoștința 
populației 
Lupeni, 
croni și Aninoasa ca în 
cadrul secției de repara* 
ții radio din Lupeni str. 
T. Vladimîrescu, se exe
cută reparații diverse la : 
mașini de spălat rufe, fiare 
de călcat electrice, mașini 
de cusut de orice marcă, 
motociclete, biciclete, ma
șini de scris și orice o- 
biecte de uz casnic.

Conducerea coo pera- 
tivei garantează calita
tea lucrărilor și execu
tarea lor la timp.

Plata se face în nu
merar atît pentru insti
tuții, cît și pentru po
pulație.

din Uricani, 
Vukan, ls-

1.1. P. I. РЕВДІШ І 
anunfă :

Cu începere de azi deser- ♦ 
vește la domiciliu, la coman- ♦ 
da clienților, masa de prînz ♦ 
și de seara 
„Minerul" 
Petroșani.

Cereți și

prin restaurantele 
și „Carpați" din

№

♦
♦ ♦

credere preparatele noastre. Ț

Plata acestor meniuri se va ♦ 
face prin cel care va aduce 7 
mâncărurile la domiciliu. Pre- Ț 
țurilc sînt aceleași ca la res- - 1 
taurant.

consumați cu în-

•'
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hwmnarea Ordinului Lewin
Ecaferinei Furțeva

C.C. al P.C.U.S.; 
al U.R.S.S.

E. Furțeva a 
ordinul Lenin cu
a 50 de ani pentru merite mari fa
ță de Partidul Comunist și 
Sovietic.

MOSCOVA 17 (Agerpres) - 
TASS transmite :

La 17 decembrie; Leonid Brej- 
nev, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. a în- 
minat ordinul Lenin Ecaterinei 
Furțeva, membru al Prezidiului

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

ministrul Culturii

fost distinsă cu 
prilejul împlinirii

Statul

100.000.000 tone de cărbune W-un an
VARȘOVIA 16 (Agerpres) P.A.P. transmite :
în ziua de 16 decembrie, industria carboniferă a Poloniei 

registrat, pentru prima oară în istoria sa extragerea celei a 100.000.000-a 
tonă de cărbune în decurs de un an.

După cum reiese din datele statistice întocmite pe anul în curs, 
extracția de cărbune s-a dublat în raport cu anul 1946.

în afară de reconstruirea completă și transformarea a 12 mari 
mine carbonifere, in anii de după război în Polonia au fost construite 
8 mine

a în-

noi, iar alte patru se află în construcție.
----------------- O-----------------

Lincoln White dezvăhite...
NEW
După

tul din Washington al agenției As
sociated Press, reprezentantul De
partamentului de Stat pentru pro
blemele presei, Lincoln White, a 
declarat la 16 decembrie că „gu
vernul" Boun Oum — calificat de 
White drept „noul guvern antico
munist al. Laosului" — a cerut a- 
jutor Statelor Unite. White a de- 

• clarat că „evident, programul de 
ajutor este elaborat în graba".

După cum se știe Statele Uni
te acordă de mult timp rebelilor

YORK 17 (Agerpres) 
cum anunță coresponden-

ajutor în arme, bani și instructori 
militari însă pînă acum au preferat 
să nu vorbească deschis despre a- 
ceasta.

Turneul dirijorului 
George Georgescu 

în S. U. A.
WASHINGTON 17 (Agerpres) 
La 15 decembrie George Geor

gescu a dirijat pentru a treia oară 
orchestra simfonică națională din 
Washington. După concert, Ho
ward Mitchell, dirijorul titular al 
orchestrei, a făcut aprecieri elo
gioase asupra modului cum maes
trul romîn a dirijat orchestra.

In seara aceleiași zile, George 
Macovescu, ministrul R.P.R. la Wa
shington, a oferit un cocteil în 
cinstea maestrului George Georges
cu. La cocteil au participat șefii 
unor misiuni diplomatice la Wa
shington, funcționari superiori din 
Departamentul de Stat, membri ai 
orchestrei simfonice naționale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Presa americană publică articole 
elogioase despre arta dirijorului ro
mi n. Astfel, ziarul ,(Washington 
Post" scrie sub semnătura criticului 
muzical Paul Hume, printre alte
le : „George Georgescu a ales ca 
punct culminant al concertului său 
cu orchestra simfonică națională 
poemul „O viață de erou- de Ri
chard Strauss. El ne-a oferit cu a- 
cest prilej o minunată imagine a 
însușirilor sale muzicale*.

Plenara С. C.
ROMA 17 (Agerpres)
La 16 decembrie și-a început lu

crările la Roma Plenara C.C. al 
Partidului Comunist Italian. Pe or
dinea de zi a plenarei se află o 
singură problemă : raportul lui 
Luigi Longo, secretar general ad
junct al P.C.I. în legătură cu re
zultatele consfătuirii de la Moscova 
a reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești.

Consfătuirea de la Moscova a 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești, a arătat Luigi 
Longo în raportul prezentat la ple
nară, a avut un mare rol pozitiv, 
a dus la elaborarea de comun acord 
a pozițiilor tuturor partidelor co
muniste și muncitorești asupra prin
cipalelor probleme ale momentului 
actual.

Trecînd la analiza problemelor 
concrete discutate la Consfătuirea 
de la Moscova, Longo a subliniat 
în primul rînd marea însemnătate 
a definirii de către consfătuire a 
caracterului epocii noastre, ca epo
ca superiorității forțelor socialismu
lui asupra forțelor imperialismului. 
Această superioritate a spus el, este 
determinată nu numai de întărirea 
rapidă și continuă a sistemului 
mondial socialist, ci și de slăbirea

л и H Reluarea OiscHtâril problemei situației 
u-n-u-1 din toogo

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

încordare în capitala 
Nepalului

KATMANDU 17 (Agerpres)
Corespondentul din Katmandu 

al agenției Reuter anunță că regele 
Mahendra al Nepalului a interzis 
la 16 decembrie orice adunări po
litice și orice forme de propagan
dă politică.

Corespondentul din Katmandu al 
agenției Asociated Press transmite 
că la 16 decembrie în capitala Ne
palului nu a apărut decît un sin
gur ziar cotidian, celelalte ziare 
și-au încetat apariția în semn de 
protest împotriva acțiunilor regelui 
Mahendra care a demis guvernul 
Koirala și a arestat numeroși li- 

. deri politici printre care pe Pusp 
Lai, membru al C.C. al P.C. din 
Nepal.

Corespondentul din Katmandu al 
agenției France Presse anunță că la 
16 decembrie în capitala' Nepalului 
au fost restricții de circulație.

NEW YORK 17 (Agerpres)
In dimineața zilei de 16 decem

brie Adunarea Generală a reluat 
discutarea problemei situației din 
Congo, care a fost inclusă pe or
dinea de zi din inițiativa guvernu
lui sovietic. După cum se știe, la 
propunerea unei serii de țării a- 
fricane, discuția a fost întreruptă 
un timp anumit pentru ca o comi
sie de conciliere să poată pleca in 
Congo. Dar puterile colonialiste în 
frunte cu Statele Unite, care au im
pus ca delegație a Congo-ului la 
O.N.U.pe reprezentanții clicii Kasa- 
vubu—Mobutu, au zădărnicit de 
fapt plecarea acestei comisii. Ele 
au zădărnicit de asemenea adopta
rea de către Consiliul de Securi
tate a unor măsuri urgente pentru 
restabilirea ordinii și legalității în 
Republica Congo. în legătură cu 
aceasta, delegațiile Indiei, Iugosla
viei și Uniunii Sovietice au cerut 
o nouă convocare a plenarei Adună
rii Generale.

Ședința de dimineață a început 
cu cuvîntarea șefului delegației so
vietice, V. A. Zorin. în intervalul 
de timp relativ scurt care a tre
cut de la adoptarea hotărîrii de a 
se întrerupe dezbaterea problemei 
congoleze, a spus el, situația din 
această țară s-a înrăutățit simțitor, 
în văzul tuturor și fără pic de jenă, 
folosind agentura lor din Congo, 
precum și aparatul executiv al 
O.N.U. aflat sub controlul lor, co
lonialiștii au trecut la o nouă e- 
tapă de înfăptuire a politicii lor

Bandele ar
au trecut la 
conducători-

subversive în Congo, 
mate constituite de ei 
exterminarea fizică a 
lor naționali din Congo, străduin- 
du-se ca în felul acesta să stator
nicească în țară puterea liderilor 
prooccidentali Kasavubu, Chombe 
și Mobutu.

Dezvăluind tactica puterilor oc
cidentale care zădărnicesc plecarea 
în Congo a comisiei de conciliere, 
alcătuită din reprezentanți ai unor 
țări africane, delegatul U.R.S.S. 
a criticat de asemenea cu asprime 
rolul secretarului general al 
O.N.U.

V. A.’ Zorin a subliniat că, dînd 
dovadă de o totală lipsă de răs
pundere politică, secretarul gene
ral al O.N.U. s-a situat de fapt 
pe poziția apărării regimului ile
gal de dictatură militară în Con
go. El a arătat că „comandamentul 
trupelor O.N.U." din Congo, con
dus de secretarul general, promo
vează în ansamblu o politică de 
complicitate cu colonialiștii.

Nu este oare timpul — a spus 
în continuare V. A. Zorin — ca 
secretarul general să fie înlăturat 
de la comandamentul trupelor 
O.N.U. în Congo și să fie asigurată 
conducerea acestui comandament 
de către reprezentanți ai unor țări 
care se vor bucura de încrederea 
poporului congolez și a tuturor sta
telor interesate în alungarea colo
nialiștilor ?

Delegatul U.R.S.S. a propus Or
ganizației Națiunilor Unite să ia 
următoarele măsuri :

lui, care se bucură de imunitate 
parlamentară.

In al patrulea rînd, secretarul 
general trebuie să asigure resta
bilirea activității parlamentului 
congolez și astfel revenirea Repu
blicii Congo la forme democratice 
de conducere.

In al cincilea rînd, trebuie să se 
creeze o comisie de supraveghere, 
alcătuită din reprezentanți ai țări
lor Asiei și Africii, care șă aibă 
drept sarcină controlul asupra ac
tivității comandamentului trupelor 
O.N.U. în Congo. Această comisie 
trebuie să facă dări de seamă di
rect în fața Consiliului de Securi
tate sau a Adunării Generale.

A luat apoi cuvîntul Kocea Po- 
povici, secretar de stat pentru Afa
cerile Externe al Iugoslaviei. El a 
sprijinit propunerea delegației so
vietice. In acest moment critic, cînd 
nu trebuie să se piardă vremea, a 
declarat Popovici, Adunarea Gene
rală trebuie să-și concentreze aten
ția asupra sarcinilor cei stau în fa
ță. Trebuie să soluționăm problema 
și să îndreptăm greșelile Organiza
ției Națiunilor Unite.

al P. G Italian
tot mai mare a însăși bazelor im
perialismului.

Vorbitorul a subliniat uriașa în
semnătate a concluziilor Consfă
tuirii de la Moscova în problemele 
păcii și coexistenței pașnice. Teza 
că războiul poate fi evitat, a spus 
el, dă forță și încredere întregii 
noastre activități în apărarea păcii. 
Cînd vorbim despre această posibi
litate contăm, desigur, nu pe ■„bu
nele intenții"- ale imperialiștilor, ci 
pe forța și dorința de pace a ță
rilor socialiste, pe forța popoarelor 
și pe voința lor de luptă.

Referindu-se la teza posibilită
ții trecerii pașnice de la capitalism 
Іа socialism, reafirmată de Cons
fătuirea de la Moscova, Luigi Lon
go a declarat : Nu ne vom limita 
la promovarea ideilor generale ale 
socialismului, la apărarea interese
lor directe și a drepturilor demo
cratice ale organizațiilor muncito
rești. Ne propunem încă de pe 
acum sarcina de a conduce masele 
la luptă pentru a cere și a obține 
un progres social și politic real 
al întregii societăți italiene în di- 
recția socialismului.

Linia noastră politică, a spus el, 
a găsit o confirmare deplină îr 
Declarația Consfătuirii reprezen 
fanților celor 81 de partide comu
niste și muncitorești. Studierea re
zultatelor Consfătuirii de la Mos
cova trebuie să întărească la mem
brii partidului nostru încrederea în 
justețea liniei noastre politice, tre
buie să le arate necesitatea îna
intării conținu ie pe dalea luptei 
și organizării.

----- O-----

încheierea lucrărilor 
plenarei С. C. al P. C. 

Francez
PARIS 17 (Agerpres)
In seara zilei de 16 decembrie 

în suburbia pariziană Ivry s-a în
cheiat plenara C.C. al Partidului 
Comunist Francez. La ședința din 
16 decembrie a luat cuvîntul Eti- 
enn Fajon, membru al Biroului Po
litic al P.C. Francez, care a pre- • 
zentat un raport despre referendu
mul care va avea loc la 8 ianuarie.

Comitetul Central, care a apro
bat raportul lui Etienne Fajon, a 
hotărît să cheme pe francezi să vo
teze împotriva proiectului de lege 
guvernamental în problema organi
zării conducerii Algeriei. în rezo
luția adoptată, C.C. al P.C. Fran
cez cheamă organizațiile și membrii 
partidului să desfășoare pe această 
bază o vastă campanie în toate în
treprinderile și în toate centrele 
populate din țară.

PROGRAM DE RADIO
79 decembrie

Apelul adresat de Ferhat Abbas 
poporului algerian

TUNIS 17 (Agerpres)
La 16 decembrie, Ferhat Abbas, 

șeful guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria, a adresat prin ra
dio un apel poporului algerian. El 
a subliniat că poporul algerian, ai 
cărui fii au murit pe străzi procla- 
mînd : „Trăiască Armata de Elibe
rare Națională ! Trăiască guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria 1 
Trăiască Algeria independentă !“ a 
demonstrat încă o dată că este ho- 
tărît să trăiască liber și indepen
dent.

în continuarea apelului se arată 
că s-a dovedit încă o dată că ar
mata franceză este un sprijin al 
regimului colonial în Algeria și 
principala piedică a oricărei soluțio
nări juste a problemei algeriene.

Guvernul francez, se subliniază

în apel, neținînd seama de poziția 
voastră, pe care ați exprimat-o re
cent, se încăpățînează în a duce 
politica sa absurdă. El intenționea
ză să organizeze la 8 ianuarie 
așa-numitul referendum și să ne im
pună statutul lui. Voi, a spus Fer
hat Abbas, adresîndu-se poporului 
algerian, sînteți chemați să zădăr
niciți această jalnică mascaradă.

Ferhat Abbas a subliniat că în 
lupta sa poporul algerian nu mai 
este singur. Din toate colțurile lu
mii, a spus el, primim mesaje de 
solidaritate. Toate popoarele lumii 
urmăresc cu atenție lupta noastră 
care a devenit simbolul curajului 
și eroismului.

In încheierea apelului se spune că 
victoria poporului algerian este ine
vitabilă.

In primul rînd, trebuie să fie 
curmat fără întîrziere amestecul 
Belgiei în treburile interne ale Re
publicii Congo.

In al doilea rînd, trebuie să se 
pună capăt deîndata samavolni
ciei și ilegalității care domnesc în 
Congo. Aceasta înseamnă că co
mandamentul „trupelor O.N.U." 
trebuie să dezarmeze bandele înar
mate ale lui Mobutu care acționea
ză sub firma de armată națională 
a Republicii Congo.

In al treilea rînd, comandamen
tul trupelor trimise în Congo potri
vit hotărîrilor Consiliului de Secu
ritate trebuie să asigure imediata 
eliberare a șefului guvernului le
gal al Republicii, Patrice Lumum
ba, precum și a celorlalți membri 
ai acestui guvern și ai parlamentu-

PROGRAMUL I. 6,00 Știri spor
tive, 6,30 Emisiune pentru sate,
6.45 Salut voios de pionier. 7,15 
Cîntece. 7,30 Sfatul medicului,
7.45 Jocuri populare romînești in
terpretate la diferite instrumente, 
8,30 Piese simfonice, 9,30 Tinere
țea ne e dragă, 10,00 Muzică de 
Ludovic Feldman, 10,32 Mici pie
se distractive, 11,03 Fragmente 
din actul III al operei „Idome- 
neo", de Mozart, 12,20 Muzică 
populară din Moldova, 13,05 
Fragmente din operete, 14,28 Din 
muzica popoarelor, 15,20 Muzică 
ușoară, 15,50 Note de lector, 
16,00 Muzică populară romîneas- 
că, 16,21 Muzică simfonică, 17,15 
Cîntece, 17,30 Roza vînturilor, 
18,00 .Program muzical pentru 
fruntașii in producție din industrie 
și agricultură, 18,30 Almanah 
științific, 19,05 Scene și duete 
din operele lui Verdi, 19,28 Con
cert de muzică populară romîneăs- 
că,20,20 Noapte bună copii, 20,45 
Tribuna radio, 21,40 Мимса popu
lară din R.S. Cehoslovacă, 23,10

„Pagini din muzica secolului al 
20-lea“. PROGRAMUL II. 14,15 
Cîntece, 15,00 Fragmente din o- 
pera „Mireasa vindută", 15,35 So
liști de muzică populară romîneas- 
că, 16,15 Cîntece, 16,30 Vorbește 
Moscova ! 17,35 Muzică ușoară in
doneziana, 18,05 Carnet de repor
ter, 18,15 Muzică de cameră, 
18,50 Cîntecul săptămînii, 19,00 
„Soliști și formații artistice de a- 
matori în studiourile noastre".
19.30 Inovatori și inovații, 20,05 
Formații de muzică ușoară. 21,15 
Din muzica popoarelor africane,
21.30 Emisiune literară, 21,55 
Muzică ușoară, 23,15 Concert de 
noapte.

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

CINEMATOGRAFE
19 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Cad frunzele ; PETRILA : Război 
și pace (seria I-a); ANINOASA : 
Ultima zi, prima zi ; VULCAN : 
Bîtă ieși din sac ; LUPENI : In
trigă și iubire ; URICANI : Ivan
na.
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