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Grallcal producției urcă mereu
După minerii sectoarelor 1 Petrila 

deja cărbune în contul anu lui viitor, 
toare se pregătesc în vederea acestui 
grăbi venirea noului an, minerii dau 
In 15 zile lucrătoare dini noiembrie, pe bazin, 
trase 8474 tone de cărbune

și 11 Uricani care dau 
alte colective de sec- 

eveniment. Pentru a 
tot mai mult cărbune, 

au fost 
peste prevederile de plan.

Ajutați 
benefi- 
măsuri 
au ex-

mai

1961

Ultimile tone de cărbune 
pentru acest an

Aținerii din sectorul I al mi
nei Lonea au muncit cu avînt în 
tot cursul acestui an. 
îndeaproape de maiștri, 
ciind de aplicarea unor 
tehnice bine chibzuite, ei 
tras în zece luni. 7600 tone de 
cărbune energetic peste plan. 
In abatajele sectorului a deve
nit aticei ca pentru fiecare post 
prestat să nu se dea sub 4,5-5 
tone de cărbunq. Fruntași în 
sporirea randamentelor se men
țin de multă vreme minerii din 
brigăzile conduse de Berindei 
Aurel, Earkaș loan, Burdea Ni- 
colae. Bălănescu Emanoil.

Datorită însemnatelor depășiri 
de plan: obținute pînă acum, în 
dimineața zilei de 18 noiembrie 
minerii sectorului I Lonea 
aveau dfe extras în contul sarci
nilor ce le revin pentru 
doar 538 tone de cărbune. Asta 
înseamnă că Anul nou 1962 va 
poposi în mijlocul’ acestiii co
lectiv harnic în curîrid.

Piste angajamentul anual: 
1140 tone de cărbune

Inițial, angajamentul anual ce 
și l-au luat minerii din seefortrF 
111 al minei Aninoasa a fost, de 
8500 tone de cărbune peste plan. 
Pe baza realizărilor obținute lu- 
nă.jje lună, minerii și-au majo- 
raU’angajamentul la 12.000 tone 
de cărbune.
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spu-

doi a 
că nu

Dispecerul de la cantonul 3 este 
deranjat mereu de telefon.

— Precis, iar de la sectorul ;, 
mă cheamă. Apoi ridică recepta 
rul cu încetineală.

— Alo, da! Rămasul de ie>l 
a intrat la recepție. Sigur vă spun 
Cît aveți acum ? Să văd! Păi. e 
ora 11 și 40 de minute. Recep
ția la ora 10 era de aproape 200 
vagonete și mal sînt acolo de la 

încă două țuguri I Cînd vor 
recepție 258 ? Asta nu știu, 
dumneavoastră să-mi

de
ca-

Brigada frontalistului Spînu 
Petru de la sectorul III al minei 
Lupeni s-a angajat să dea peste 
plan în noiembrie 1000 tone 
cărbune cocsificabil de bună 
litate.

IN CLIȘEU : Maistrul de 
bafaj Condoiu Alexandru 
preună cu câțiva mineri din bri
gada lui Spînu Petru.

a-
îm-

P. C. din E-

Adunării Gene-

Citiți în pa< 'V-a
• Chemarea 

cuador
* Lucrările

rale a O.N.U. Discuția ge
nerală în legătură cu în.' 
deplinirea Declarației pri
vind acordarea indepen
denței țărilor și popoare
lor coloniale

Prima jumătate a lunii 
iembrie a fost rodnică pentru co
lectivul de aici, fruntaș 
trecere pe mină. Avînd 
condiții bune de muncă, 
din brigăzile conduse de

în în- 
create 

minerii 
..... ___  ______ __ Moisiu
temus, Stan Gheorghe, Doroghi 
Florian și din celelalte brigăzi 
au muncit cu spor, rezultatul 
concretizîndu-se pe sector în de
pășirea planului cu 1400 tone 
de cărbune. Cu acest 
n erii se mîndresc. 
angajamentul anual 
pășit cu 1140 tone 
circa 11.700 tone de 
ind extrase peste plan în primele 
10 luni de muncă.

rezultat, 
arată că 
fost de- 
cărbune,

El
a

de
cărbune fi-

în fiecare zi cite 120 tone 
de cărbune peste plan

Colectivul sectorului III de la 
mina Vulcan s-a afirmat în dese 
rînduri ca un colectiv harnic, 
care s-a situpt mereu în fruntea 
întrecerii pe mină. Și în noiem
brie minerii acestui sector de
țin întîietatea în întrecere cu ce
lelalte sectoare. După 15 zile de 
muncă ei au înscris la depășirea 
de plan 1840 tone de cărbune, 
ceea ce revine cam la 120 tone 
de cărbune extras peste plan în. 
fiecare zi.

Fruntașe pe sector, mai ales 
în depășirea productivității pla
nificate. se situiază acum bri
găzile conduse de Munteanu 
Anghel, lonuț Ioan, Bordea E- 
manoil, Zold Francisc și Drob 
Gheorghe.

Pentru luna în curs minerii 
de aici sînt» hotărîți să extragă 
peste plan cel puțin 2500—3000 
tone de cărbune de bună cali
tate.

I însemnări 
de reporter чои în tniez. de. i&anuu

,,doi 
fi la 
Poate 
neți!

— N-am spus eu. De la 
fost. Maistrul Mardare cred 
mai are astîmpăr 1

...Aproape de ora cînd soarele 
se zărea prin ceața deasă deasu
pra vîrfului Tuzultii, pe galeria de 
coastă dinspre puțul orb, câteva 
luminițe se legănau ritmic, semn 
că mai multi oameni veneau spre 
ziuă. In curind din întunericul mi
ne: apțvz plini de cărbune, așa cum 
au plecat din abataje, unul, d-te 
unul, mai mulți mineri : Hrițcan 
Vasile, Poloboc Constantin, Șiklodi 
Б* rd amin, Uliu Gheorghe, maistru 
Matei Vasile și bineînțeles, mais
trul Mardare Efțimie. Afară s-ău 
întîlnit cu Soreșcu 
cu șeful sectorului, 
ger Herman.

— Aveți ceva 
consfătuire ?

— Da de unde, 
ca-nțotdeauha 
Așteptăm pe cineva? Imediat o: fi 
aici.

...Dinspre puț, pe galerie se ve
de venind o garnitură de pline în
soțită de nelipsitul zgomot de cuple

Constantin și 
inginerul Jun-

ședință sau o

spune zîmbind 
Gestică Poloboc.
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In depozitul final al sectoru
lui Lupeni aparținînd 1. F. Pe
troșani muncește o brigadă frun
tașă condusă de Ica Gherasim. 
Fotoreporterul l-a surprins pe 
brigadier mînuind im motojoa- 
găr Drujba la secționatul buș
tenilor.
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La tratament și odihnă
An de an, tot mai mulți oameni 

ai muncii de la prepatația Petrila 
își petrec concediul de odihnă, ia 
munte și -la mate In cele 10 luni- 

■ care sau scurs din anul acesta, 327 
de muncitori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari de la preparație au fost 
oaspeții celor mai frumoase stațiuni 
balneo climaterice din țară.

De remarcat faptul că numărul 
biletelor distribuite anul/acesta ce
lor plecați la odihnă și tratament 
a crescut cu 163 față de anul tre-

și zale. Cînd apare la gura gale 
riei, oamenii încep să se felicite re
ciproc : La mulți ani 1962 1 La 
revedere băl-ine 1961! Am luat- o 
înaintea timpului l

Pe unul din vagonete, lingă ră
vașul cu marca 1101 a brigăzii lui 
Șiklodi Beniamin, pe o tablă fru
mos ornamentată cu blocuri de căr
bune negru ca smoala cineva a 
scris cu migală : „LA MULȚI ANI 
1962 ’E primul vagonet care 
poartă în cupa sa prima tonă de 
cărbune dată în contul anului vii
tor. In miez de toamnă la Uricani 
a venit A nul nou !

„Ле-am făcut autocritica 
prin fapte"

Garmtura a stat puțin, atît1 doar 
cît s-a făcut manevra unui vago- (Continuare în oag. 3-al

IN* CLIȘEU: Primul vagonet cu cărbune în contul anului 1962 trece prin fața brigadieri
lor Hrițcan Vasile, Uliu Gheorghe, Șiklodi Beniamin ale căror brigăzi au adus o contribuție de 
seamă la acest succes de presti giu 1

îndeplinirea șt depășirea angajamentelor, & "sarcină Tde onoare 
' j =- ============-

Colectivul preparației Petrila
se mîndri !are, cu ce

preparației Petrila, ing. 
Sabin, ne primește cu 
și cu o veste pe care nu

pentru
10 mm., in 

planului pe 1962. Apoi 
să vorbească despre stră- 

muncitorilor, tehnicieni- 
inginerilor uzinei pentru

anuale de 
convorbi-

semicocs 
1962. Vă 
cum stă 
indici de 

angaja-

așa dar în 
ne vorbiți 

cu ceilalți 
îndeplinirea

colectivul 
următoa-

Șeful 
Florea 
bucurie 

4se poate stăpîni să nu ne-o spună . 
la 12 noiembrie s-au spălat în 
instalațiile uzinei primele canti
tăți de cărbune special 
semicocs, clasa 0 
contul 
începe 
daniile 
lor și 
îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor luate în întrecere și 
pentru realizarea înainte de ter
men a sarcinilor 
plan. Redăm mai jos 
rea avută :

La cărbunele pentru 
ați pășit 
rugăm să 
preparația 
plan, cu 
mentelor 1

La începutul anului, 
preparației și-a asumat 
rele angajamente:

— să spele și să sorteze în
treaga cantitate de cărbune livra
tă de minerii de la Lenea, Pe
trila, Anincasa și Vulcan, inclu
siv cantitatea ce o vor da peste 
plan.

-— să fabrice peste plan cel 
puțin 10.000 tone de brichete, să 
reducă cenușa globală cu 1 punct, 
umiditatea cu 0,7 puncte, iar re
cuperarea globală să fie sporită 
cu 0,6 puncte față de cea pla
nificată.

— să obțină economii la pre
țul de cost în valoare de 135.000 
lei, angajament care, ulterior, pe 
măsura realizărilor, a fost sporit 
■la 400.000 lei, apoi la .650.000 lei.

Acum după zece luni și jumă
tate din acest an putem afirma 
cu mîndrie că toate angajamen
tele le-am îndeplinit și depășit. 
Astfel la producția brută planul 
pe întregul an 1961 este realizat 
îți proporție de 89,1 la sută, iar 
la producția r-etă în proporție 
de 9fi,4 ia sută. S^au dat peste 

-plan An' această-perioadă- 13.063 
tone de brichete, iar, prin spo
rirea indicelui de recuperare glo
bală cu 1,2 puncte am furnizat 
economiei aproximativ 
tone de cărbune în 
calitativi au fost 
tocmai.

O întrebare : La 
economiile peste plan realizate 
de colectivul uzinei ?

Prin strădaniile colectivului 
nostru, concretizate în creșterea

20.0CO 
plus. Indicii 
realizați îti-

cît se ridică

net cu steril apoi, urmărită dc 
privirile vesele ale celor de față, 
și-a continuat drumul spre culbu 
tor. Oamenii s-au îndreptat din 
nou spre adîncul minei, hotărîți să 
dea din nou piept cu cerbicia mun
telui, să-i smulgă noi tone de 
cărbune. Pină la șut mai era des
tulă vreme. Doar maistrul Mardare 
și inginerul au zăbovit, uitîndu-se 
după garnitură.

— Eh, și-așa tovarășe inginer, 
începu maistrul cu glasul unui om 
care a terminat o treabă și începe 
alta, vasăzică pășirăm în ’62 ! Pă
șirăm cu 43 de zile înainte, de 
soroc! Cînd îți rapqrta la condu
cere șt la comitetul' de partid că 
sectorul și-a terminat planul pe ’61 

I D. GHEORGHE

. J?' яzSt * к - '
МІ z a

<■

producției, a recuperării globale, 
ini respectarea indicilor calitativi 
pe sorturi, ini încadrarea în con
sumurile specifice admise, am 
realizat circa 1.450.000 lei eco
nomii peste plan.

Căror factori considerați că se 
datorește obținerea rezultatelor 
bune arătate mai sus?

Pentru a răspunde Ia această 
întrebare, trebuie să aduc în spri
jin, mai întii de toate, munca en
tuziastă a întregului nostru co
lectiv, mobilizat de către mem
brii și candidații de partid care 
au fost în fruntea tuturor acțiu- • 
nilor, întrecerea socialistă pe pro
fesii desfășurată larg și urmă
rită concret de organele sindica
tului. Fruntași avem mulți. Toa
te echipele noastre de mers sau 
de la întreținere sânt bune, da>- 
printre cele mai bune aș men-' 
ționa pe cele conduse de Koble 
Iosif, Hogh losif, Matei Vaier, 
Colda Teodor, de maistrul spă
lător Gupșan Alexandru și alte
le. Apoi, odată cu: revizuirea pe
riodică a instalațiilor, la unele 
din ele li s-au adus modificări 
ce au permis o mai bună spă
lare și sortare, deci recuperare 
sporită, uni debit orar mai mare.

Preparația Petrila este pregă
tită pentru a satisface sarcinile 
pe 1962 ?

Sarcinile noastre de pian, ca 
și ale exploatărilor furnizoare, 
fiindu-ne cunoscute din timp, o- 
dată cu acțiunea pentru pregă
tirea de iarnă (acțiune care este 
pe terminate) âm procedat și Ia 
sporirea debitului 
principale, îneît 
că de pe acum 
tea de producție 
cînlîor ce ne vor 
Elevatoarele de 
benzile de transport au fost re
vizuite, li s-a sporit viteza și ca
pacitatea incit acum este egală 
cu cea necesară’ Iff nul Altor.■

unor instalații 
putem afirma 

avem capacita- 
la nivelul sar- 
reveni; în 1962. 
cărbune . brut,

ing. GH. DUMITRESCU

Secția toii№|li metalice — 
inntail pe ociaâ

Colectivul secției construcții me
talice de la Uzina de reparat utilaj 
minier Petroșani a dobîndit suc
cese de seamă in muncă. In pe
rioada 1 august 31 octombrie, me- 
talurgiștii secției și-au depășit pla
nul producției globale cu 12,88 la' 
sută, au triads minerilor Văii Jiu
lui sute de tone armături meta
lice peste plan, tuburi de aeraj, u- 
tilaje și diferite instalații pentru 
munca din subteran.

In perioada amintită, colectivul 
secției a redus prețul de cost al 
produselor cu 5,85 la sută, iar pro-: 
centajul de rebuturi a scăzut cu 
peste 80 la sută față de cel admis.’

La realizările obținute a contri
buit întreg colectivul uzinei. Idi 
mod deosebit s-au evidențiat mun
citorii Șdșoi Petru, Kiș Teofil, Go~. 
run Mircea, Lupu Victor, inginerul! 
Gudasz losif, șef ul; secției, mats-; 
trul Dibernando losif și alții.

Pe baza succeselor obținute, co
lectivului secției construcții meta-, 
lice i s-a decernat, zilele trecute,-1 
drapelul de secție fruntașă pe •»- 
zină în întrecerea socialistă.
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Stagiunea amatorilor
Fotbal culturală ba!

Lupeneniî care au văzut piesa 
Un numele vieții" prezentată pe 
scena Palatului cultural, de către 
echipa de teatru de amatori a clu
bului sindicatelor din localitate au 
plecat din sală pe deplin mulțu
miți. Și aveau de ce.

Echipa de teatru amator din Lu- 
peni instruită de actorul Lucian 
Temelie de la teatrul de stat din 
Petroșani a dovedit că s-a pregătit 
temeinic pentru concursul echipelor 
de teatru amator, ba mai mult, 
că în Lupeni sînt perspective pen
tru deschiderea unei stagiuni tea
trale cu artiștii amatori.

Cine sînt artiștii ? Muncitori de 
la mina și prepaxația Lupeni, elevi 
ai Școlii populare de artă din Pe
troșani ; tineri și vîrstnici animați 
de pasiunea pentru arta teatrală, 
care nurși precupețesc timpul Lor 
liber pentru repetiții. Nistor Mol
dovan, Bela Matei, Viaențiu Car- 
nenschi, Gheorghe Maxim, Iozefi- 
na Mirth, Teodor Frăteanu, Palaga 
Tudoran, Rozalia Dudaș, Ion Spi
ridon, Dumitru Dudaș, Ștefan 
Moldovan, Alexandru Hallâsz, Ion 
Băloiu și Rozalia Vascul, formează 
echipa de teatru a clubului Lupeni.

Ѳ după amiază 
la cămin

Sala căminului cultural din 
Cimpa devenise în ziua aceea 
neîncăpătoare pentru numărul 
mare de cetățeni — peste 400 — 
veniti să asiste la programul 
cultural anunțat. ,

După conferința tovarășului 
Mogpș Simion, a urmat progra
mul prezentat de cei mai tineri 
artiști amatori; copiii grădiniței 
din Cimpa. Andronel Ionel, în 
vîrstă de 5 ani și colegul său 
Iacob Petru au fost cei mai mult 
apLaudlați pentru felul în care 
au recitat poeziile „Partidului", 
„Octombrie al nostru", „Sună 
sirena" și altele.

In aceeași seară/ spectatorii au 
admirat munca celorlalți artiști 
amatori din cadrul căminului 
care au prezentat sceneta „Dru
mul belșugului" de V. Cojocaru. 
Deși a fost o după-amiază obiș
nuită, locuitorii Cimpei au cerut 
ca asemenea programe să se 
prezinte cit mai des.

AURICA FERCHEZEU 
corespondent voluntar

Pentru comitetul sindicatului 
minier Vulcan fotbalul are cel mai 
profund caracter de masă. Nu de 
aceeași atenție se bucură însă mun
ca culturală. Iată numai un fapt, 
mărunt în aparență, dar care vine 
în sprijinul afirmației de mai sus.

In ziua de 11 noiembrie a.c., la 
Vulcan trebuia să se desfășoare 
concursul formațiilor de teabru de 
amatori, pentru care, formația tea
trală a clubului muncitoresc din 
localitate s-a pregătit intens cu 
piesa „Consiliul de familie" de M. 
Leonard. Strădania 
tiv a 
dorite 
Urma 
zinte 
riului 
seamă 
tatorilor. In ziua amintită, juriul 
s-a prezentat la ora, 20 în sala 
clubului muncitoresc pentru a ur
mări spectacolul. Cu cîteva ore 
înainte, formația teatrală sosise la 
club și se pregătea pentru începe
rea spectacolului. La ora 20, însă, 
în sala de spectacole, cu o capa
citate de peste 300 de locuri nu 
era niciun spectator. Juriul a ră
mas surprins, ca de altfel și for
mația teatrală, care se aștepta »ă 
aibă un pubJic spectator numeros, 
ca o răsplată a strădaniei depuse.

Ce se întîmplase oare ? De ce 
nu erau spectatori în sală ? Cauza 
era... fotbalul, de care președin
tele sindicatului Pașca Gheorghe 
și secretarul Penescu Petre nu se 
pot despărți. Sîmbătă dimineața 
președintele a mobilizat întreg co
mitetul sindical și i-a obligat pe 
toți să însoțească echipa de fot
bal la meciul care avea loc în o- 
rașul Sebeș.

De... aveau nevoie fotbaliștii de 
„galerie" și cine să o facă dacă 
nu activul sindical ?!.

Ocupat probabil cu meciul în 
tot cursul săptămînii comitetul sin
dicatului nu și-a adus nici măcar 
aminte că formația teatrală — 
dealtfel foarte neglijată și pînă 
atunci — trebuie să se prezinte în 
fața juriului, pentru concursul ini
țiat de Consiliul sindical regional, 
în cinstea aniversării republicii. 
Tov. Penescu Petre, răspunde per
sonal de munca culturală, dar din 
păcate numai pe hîrtie nu și în 
fapte.

Nimeni nu spune să nu te ocupi

fotbal pentru că într-adevăr 
iubit de mulți oameni, dar

dat roadele 
la repetiții, 
să se pre- 

în fața ju- 
și mai cu 

în fața spec-

acestui colec-

ÎNSEMNĂRI
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

șl de 
el e 
asta nu înseamnă să neglijezi mun
ca culturală, acest factor impor
tant în mobilizarea și educarea 
maselor.

Colectivul teatral a muncit cu 
dragoste și munca lui era răsplă
tită prin numărul mare de spec
tatori care în ultima analiză acor
da adevăratul calificativ muncii 
artiștilor amatori. Ori, în situația 
în care juriul concursului a asistat 
la prezentarea piesei în premieră, 
cu 20 de spectatori adunați în gra

bă de către secre
tarul organizației 
U.T.M., înseam
nă că munca cul
turală nu se bucu
ră de atenția

cuvenită din partea comitetului 
sindical și totodată înseamnă o lipsă 
de atenție față de cei 
străduit să reprezinte 
scena amatorilor.

Trebuie acordată o 
atenție muncii culturale 
și totodată oamenilor
orele de muncă se străduiesc să-și 
aducă aportul lor la activitatea 
culturală. Comitetul sindicatului 
minier Vulcan are această sarcină 
de care va trebui să se achite cu 
mai multă răspundere.

AVRAMIUC CONSTANTIN

care s-au
mina pe

mai mare 
la Vujcan 

care după
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OU HAIN
Remarcabilul poet, prozator Și 

dramaturg estonian, luhan Smuul 
s-a născut în anul 1922 pe insula 
Muhu intr-un mic sat de pescari.

După ce a absolvit școala ele
mentară. Smuul n~a mai putut, 
din pricina sărăciei părinților lui. 
să-și conținute învățătura și s~a 
reîntors în salul natal, pentru ca 
să muncească la cîmp și să pes
cuiască.

In anii Marelt: 
Război pentru A- 
părarea Patriei. 
Smuul a lucrat lu 
construcția unei 
unități industriale 
de interes militar 
din Ural și a fă
cut parte 
Corpul
eston al Armatei 
Sovietice, 
nind comsomolisl 
și apoi membru 
al partidului co
munist.

Tot în timpul războiului începe 
și biografia literară a lui Smuul. 
In anul 1943 au apărut primele 
sale poezii, iar în 1947 culegerea 
„Tinerețea aspră" ce conține lu
crările sale poetice din anii răz' 
boiului, poemul „Copilul furtunii" 
(1947) etc.

Una din cele mai bune opere '7 
ale lui l. Smuul este poemul „Sînt * 
comsomolist" (1953).

Din anul 1953, 1, Smuul este * 
președinte al Comitetului de con- • 
ducere al Uniunii Scriitorilor din * 
R.S.S. Estonă ,și membru în Co- ‘ 
mitetul de conducere al Uniunii J 
Scriitorilor din U.R.S.S.

dm
național

cLeve-

SMUUL
De o mare popularitate se bu

cură și lucrările în proză ale 
scriitorului. Dintre acestea, po
vestirile intitulate „Scrisori din 
satul Sîngerdate" sînt socotite, pe 
bună dreptate, modele dintre cele 
mai strălucite de proza estonă.

Jurnalul șău de călătorie „Car
tea ghețurilor" este o relatare vie 
și adevărată, artistică și atrăgătoa

re a condițiilor de 
viață și de muncă 
ale membrilor ex
pedițiilor sovietice 
în Antarctica.

Împreună cu au
torul „Cărții 
ghețurilor", citito
rul cunoaște oa
meni
vizitează 
Bunei 
așezarea 
stațiunile polare, 
portul

da din Australia de Sud, litora
lul Somaliei italiene, Cairo. Port- 
Said.

Pentru interesantul și atractivul 
jurnal de călătorie „Cartea ghe
țurilor" hthan Smuul a primit 
Premiul Lenin pe anul 1961.

interesanți. 
Capul 

Speranțe, 
Mîrnîi.

Adelav

Răsfoind colecția de ziare a clubului.
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: In editura tehnica
au apărut : 

îndrumător pentru atelierele 
mecanice ediția II l-a 

de George S. Georgescu 
I Materialul cuprins în noua edi- 
I ție a fost revăzut de autor și ac

tualizat cu noile standarde.
Cartea conține date folosite in 

mod curent de tehnicienii din ate
lierele mecanice, sculării și atelie
re de reparații atît la stabilirea 

, proceselor tehnologice de prelucra
re dt și la proiectarea sculelor, 
dispozitivelor și verificatorilor.

Probleme oe ca cui vectorial
de Martian Gutmann

Lucrarea cuprinde probleme spe
ciale de algebră vectorială, de teo
ria curbelor și suprafețelor, precum 
și de teoria cîmpurilor.

îndreptarele fiecărei părți lămu
resc definițiile și formulele.

Problemele sînt însoțite de re
zolvări, discuții și observații care 
fac legătura între calculul vectorial 
și diversele domenii ale matema
ticii și fizicii, în special cu teoria 
grupurilor.

da!... muncă

9

In perioada actuală, sindica
telor le revin sarcini de mare 
importanță. îndeplinirea acestor 
sarcini cere din partea organe, 
lor sindicale să desfășoare — 
prin comisiile muncii culturali 
de masă din întreprinderi și in
stituțiile culturale ale sindicate
lor, cluburi, săli culturale, bi
blioteci — o bogată activitate 
culturală die masă pentru mobi
lizarea și sprijinirea oamenilor 
muncii în îndeplinirea sarcinilor 
economice, pentru educarea lor 
comunistă și . pentru organiza
rea odihnei și timpului lor liber.

Pentru ca activitatea să fie 
cît mai rodnică, este nevoie ca 
conducerile cluburilor, cu spri
jinul comitetelor sindicale, sub 
îndrumarea permanentă a orga
nelor de partid, să știe ce anu
me au de făcut într-un trimes
tru, în fiecare lună și în fieca
re zi.

Elaborarea unui plan de mun
că sistematic, judicios întocmit, 
presupune din partea conduce
rii clubului o profundă cunoaș
tere a situației producției și ne
voilor culturale' ale muncitorilor 
din întreprinderile în care își 
desfășoară activitatea.

Pentru a răspunde acestor ce. 
rințe, comitetul de conducere al 
clubului muncitoresc al sindica
telor din Petroșani și-a întoc
mit un pian de perspectivă pe

Programul clubului — rod al gîndirii colective
un an și un plan de acțiune 
privind organizarea activității e- 
ducativ-culturale pe perioada de 
iarnă.

Pe baza acestor documente se 
întocmește programul lunar de 
activitate al clubului.

Cu ocazia elaborării planului 
de muncă au fost consultate or
ganele de partid și cele sindi
cale din principalele întreprin
deri pe care le deservește clu
bul, precum și comitetul orășe
nesc U. T. M., S. R. S. C., 
A.R.L.U.S. și comitetul de femei. 
De asemenea, s-a ținut cont și 
dte propunerile instructorilor cer
curilor și formațiilor artistice 
de amatori din cadrul clubului 
fiind consultați totodată și mulți 
muncitori care frecventează clu
bul.

Ținînd cont de toate aceste* 
recomandări și propuneri s-a* 
trecut la întocmirea planului de 
muncă și a programului de ac
tivitate lunar.

Astfel, în domeniul ridicării 
nivelului politic și ideologic al 
oamenilor muncii, ș-a prevăzut 
desfășurarea unor acțiuni de 
popularizare și explicare a con
ținutului hotărîrilor partidului și 
guvernului precum și acțiuni 

legate de evenimentele impor
tante care au avut loc în peri
oada respectivă. Aceste acțiuni 
îmbracă forme diferite cum ar 
fi organizarea de expuneri, con
ferințe, jurnale vorbite, infor
mări politice, concursuri „Cine 
știe cîștigă" etc.

In domeniul activității cultu
rale, conducerea clubului în -co-

Din activitatea Clubului 
sindicatelor din Petroșani

laborare cu organizațiile U.T.M. 
și cercurile A.S.I.T. din între
prinderile orașului a prevăzut 
organizarea a cît mai multe con
ferințe tehnice, organizarea de 
întîlniri ale muncitorilor cu o 
înaltă calificare cu tinerii și alte 
acțiuni.

In cadrul acțiunii dte propa
gare a cunoștințelor politice, 
științifice și de cultură generală 
s'-а prevăzut organizarea de con
ferințe și deschiderea unei uni
versități publice pentru femei, 
care și-a și început activitatea 
cu un număr de peste 60 de 
cursante.

In scopul atragerii unui nu

măr cît mai mare de oameni ai 
muncii, tineri și copii la activi
tatea clubului, pentru a-și pe
trece timpul liber în mod' plă
cut și instructiv s-a prevăzut 
înființarea mai multor cercuri 
cum ar fi cercul dte croitorie, 
șah, filatelie, artă decorativă,, 
cercul de balet pentru copii, cerc 
de foto-amatori, cerc dte dans 
modern etc.

Dintre aceste cercuri multe au 
și fost organizate și funcționea
ză mulțumitor, cuprinzînd/ zeci 
de oameni ai muncii și nlembrii 
lor de familie.

De asemenea, au fost lărgite 
unele formații artistice cum ar 
fi corul și s-au pus bazele or
ganizării unor echipe u? teatru, 
orchestră de muzică ușoară, e- 
chipă de dansuri populare și 
altor formații.

Pentru îmbunătățirea muncii 
cu cartea s-a prevăzut organi
zarea de' biblioteci mobile pre
cum și ținerea în fiecare săptă- 
mînă a cel puțin o acțiune cu 
cartea politică, tehnică și bele
tristică.

Pentru buna desfășurare și 
coordonare a muncii clubului, 
în cursul acestei luni a fost re
organizat consiliul de conduce

re al clubului și s-a trecut ia 
formarea unor colective largi pe 
diferite probleme și cercuri. Îm
preună cu comitetul orășenesc 
U.T.M. s-a stabilit programul 
joilor de tineret pe întreaga pe
rioadă de iarnă.

Din cele cîteva exemple ară
tate mai sus reiese clar că un 
lucru esențial de care fiecare ac
tivist cultural trebuie să țină 
cont la planificarea activității 
cultural-educative de masă este 
aceea că planul să fie rod al 
gîndirii și activității colective. 
Numai cu ajutorul unui colectiv 
larg, numai consultînd zeci* și 
zeci de oameni ai muncii, ținînd 
cort dte cerințele producției, de 
preocupările și dorințele diferite
lor categorii de oameni ai mun. 
cii, putem întocmi un plan iudî- 
cios de muncă, un program de 
activitate care să corespundă 
cerințelor culturale mereu cres- 
cînde.

Dacă ținem cont de acest lu
cru la planificarea muncii noas
tre, prin folosirea formelor și 
mijloacelor de care dispunem, 
vom atinge obiectivele urmărite 
legate de nevoile producției și 
de sarcinile ce ne stau în față, 
știut fiind că un program bun 
este și mobilizator.

C. ANDRAȘ 
directorul Clubului central 
al sindicatelor — Petroșani .
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Agitatorii — 
insul lețitorii forestierilor

In activitatea lor, organiza
țiile de bază de la I. F. Petro
șani se sprijină pe un larg co
lectiv de agitatori, și un puter
nic activ fără de partid. Agita
torii și tovarășii din activul fă
ră de partid sînt recrutați din 
rîndurile celor mai buni munci
tori și maiștri din parchetele de 
exploatare, oameni care se bu
cură de prestigiu și autoritate. 
Atît comitetul de partid cît și 
birourile organizațiilor de bază 
instruiesc periodic agitatorii, îi 
înarmează cu cele mai impor
tante probleme legate de ex
ploatarea cît mai rațională a 
masei lemnoase. valorificarea 
complexa și superioară a lemnu
lui, reducerea deșeurilor și a 
pierderilor din pădure și din pre
lucrare.

Colectivul de agitatori repre
zintă pentru organizațiile de 
bază un sprijin de nădejde. Printre 
agitatorii cu o activitate rodni
că se numără tov. Stanciu loan, 
Pobijan Ilie, Dănescu loan, Șo- 
recău Solomon, Bercea Petru, 
Cristea Ștefan și alții.

Aproape la fiecare gură de 
exploatare agitatorii organizează 
citirețr în colectiv a presei de 
parted, audiții colective la radio, 
recomandă 
tească cît 
bibliotecile 
aproape la

Muncind 
nizațiile de 
mai departe să traducă cu suc
ces în viață sarcinile ce revin 
forestierilor din Directivele ce
lui de-al 111-lea Congres al 
P.M.R.

muncitorilor să ci- 
mai multe cărți din 
volante ce se găsesc 
fiecare parchet.
în felul acesta crga- 
bază vor reuși și pe

Z. ȘUȘTAC

AN NOU ÎN MIEZ DE TOAMNĂ
(Urmare din pagina l a)

să le spuneți tovarășilor că tie-ăan 
făcut autocritica țrtn Japte. Asa 
mi-au spus, azi .tați, minerii in aba
taje pe unde am fost l

Apoi fiecare s a itr, 'reptm sm* 
treburile lui, maistrul către aba
taj#. inginerul la conducerea mine-.

Vă invităm 
pe săptămîna viitoare!

In biroul șefutui minei se adu 
naseră pentru a urmări același ev., 
nimeni, șeful minei, ing. Peșitg Io
sif, secretarul comitetului de partid, 
tot. litiu și președintele sindicatu
lui tov. Popa Victor. Inginerul lun
ger i-a găsit pe toți în așteptarea 
sa.

Scoaterea brigăzilor de sub plan — 
sarcina de răspundere a comitetului sindicatului

Conferința orășenească de partid 
Petroșani a pus în fața noastră, a 
minerilor, sarcina să realizăm in 
anul ce urmează un randament ipe- 
dîu pe C.C.V.J. de 1,170 tone de 
cărbune pe post. Această cifră in
dică o depășire substanțială a pro
ducției de cărbune, înseamnă că 
fiecare brigadă din abataje trebuie! 
să-ți organizeze în ața fel munca 
îneît să realizeze încă de pe acum 
indicii de producție planificați pe 
1961.

Așa stînd lucrurile, comitetul 
sindicatului minei Aninoasa ți-a 
îndreptat atenția spre îmbunătă
țirea activității tuturor brigăzilor 
din sectoarele minei. Noi ne-am 
dat seama că pentru colectivul ex
ploatării noastre nu va fi deloc 
ușor să-și îndeplinească sarcinile 
de producție. dacă vom avea bri
găzi rămase în urmă. Problema 
scoaterii brigăzilor de sub plan a 
constituit obiectul mai multor cons-, 
fătuiri de producție din sectoarele 
minei. In cursul acestui an, la E.
M. Aninoasa, în medie au fost 
plasate 70—72 brigăzi, din care 
pînă la sfîrșitul trimestrului III, 
numai 35—36 din ele își realizau 
planul. Față de această situație, 
comitetul sindicatului și-a propus 
ca în fiecare consfătuire de pro
ducție din sectoarele minei să fie

De la Începui, un contrai competent asupra 
desfășurării Invâfâmlnlulul

In urmă cu cîteva săptămîni, 
în organizațiile de partid din o- 
rașul Vulcan, ca de altfel în în 
treg sistemul învățămîntului de 
partid, toate cercurile și cursu
rile învățămîntului de partid 
și-au început activitatea. In noul 
an școlar învătămîntul de partid 
cuprinde un mare număr de 
membri și candidați de partid. 
Organizațiile de bază de la mi
nă, uzina electrică, termocentra
la Paroșeni și diin celelalte uni
tăți din oraș s-au preocupat ca 
cercurile de învătămînt să fie 
formate conform indicațiilor con
ducerii partidului, în funcție de 
competența propagandiștilor, de 
nivelul de pregătire al cursanți- 
lor și liberul lor consimțămînt. 
Munca de pregătire a noului an 
de învățămînt și-a dat primele 
roade. In toate organizațiile de 
baza cercurile și cursurile învă
țămîntului de partid și-au înce
put activitatea. Au fost ținute 
primele expuneri conform pro
gramului de învățămînt. iar în 
unele cercuri au avut loc și pri
mele discuții pe marginea lec
țiilor studiate. Dar nu în a- 
ceasta constă totul.

In noul an școlar în fața or
ganizațiilor dfe partid, a tuturor 
propagandiștilor, se ridică sar
cini deosebit de importante pri
vind asigurarea unui conținut 
bogat învățămîntului, legarea lui 
ștrînsă de sarcinile practice ale 
construcției socialismului. Cali
tatea, eficacitatea învățămîntului 
trebuie să crească substanțial în 
noul an școlar. Ori, acest lucru 
se poate asigura numai prin- 
tr-un control permanent și con-

— = -•«»■•••■* .. —

— Colectivul nostru, începu e'.. 
raportează îndeplinirea integrală a 
planului pe 1961. Minerii m,du 
însărcinat să vă spun că sînt îns
tăriți ca la miile de tone de car 
bune pe care le-au dat peste plan 
pini azi, să adauge multe altele, că 
dacă acum se%muncește cu un ran 
dament de aproape 5,500 tone pe 
post în medie la abatâje. aceast- 
nu-i o limită și luptăm pentru 6 
tone, pentru 7 tont pe post. Avem 
pină acum o economie la prețul de. 
cost de 460.000 lei și sintem ho 
tăriți ca pînă la sflrșitul anului să 
o mărim cu încă cel puțin 100.000 
lei numai pe seama bonificațiilor 
la calitate!

— Vă rugăm să transmiteți co
lectivului urările noastre de suc 
ces, de spor în muncă, îi răspunse 
secretarul de partid.

analizate cauzele rămînerii în urmă 
a brigăzilor, modul în care condu
cerile sectoarelor, inginerii și teh
nicienii au ajutat activitatea bri
găzilor de care răspund, cum s-au 
preocupat de traducerea în viață 
a propunerilor făcute de muncitori 
în consfătuirile de producție.

In consfătuirea de producție din 
sectorul I, de pildă, s-a desprins 
faptul că conducerea sectorului, nu 
a sprijinit în suficientă măsură ac
tivitatea brigăzii tovarășului David 
Ioan, care luni de-a rîndul nu și-a 
realizat planul. In cuvîntul lor, 
minerii David Ioan, Cîmpeanu 
Gheorghe au criticat conducerea 
sectorului și au arătat că nu odată 
s-a întîmplat ca brigada să ducă 
lipsă de material lemnos, deseori 
se întîmplă ca fîșia pușcată să 
stea în abataj din lipsă de vago- 
nete goale. Ei au mai adăugat că 
partea mecanică nu face la timp 
revizuirea transportoarelor cu ra
clele, din care cauză defectele sînt 
foarte frecvente. Față de această 
situație, tovarășii Cîmpeanu Gheor- 
ghe, David Ioan și alți mineri au 
făcut propuneri pentru îmbunătă
țirea procesului tehnologic. In 
urma propunerilor făcute s-a asi
gurat o aprovizionare mai ritmică 
o brreării tu materiale, s-au luat 
măsuri de îmbunătățire a trans

creț din partea comitetelor de 
partid și a birourilor organiza
țiilor de bază asupra activității 
propagandiștilor și a fiecărui 
cerc de învătămînt. Pentru ca 
controlul de partid asupra învă- 
tămîntului să aibă eficacitate, se 
cere ca el să fie bine organizat. 
In .această privință o mare im 
portantă are faptul ca toți mem
brii comitetelor de partid și bi
rourilor organizațiilor de bază 
să fie repartizați pe forme de 
învătămînt, adică să știe fiecare 
de actiyitatea cărui cerc răspun
de și pe cine trebuie să contro
leze. In unele locuri s-a acor
dat atenție 
lului asupra învățămîntului. Ast 
fel, ' 
discutat despre desfășurarea nou 
lui an de învătămînt, toți mem
brii comitetului de partid al 
minei Vulcan au fost repartizați 
pe organizații de bază, li s-au 
repartizat concret cercurile de 
activitatea cărora răspund, iar 
unui rrlembru supleant al comi
tetului de partid. 
Cioată, Constantin, 
dințat sarcina de

organizării contro

într-o plenară în care s-a

tovarășului 
i s-a încre- 
a mobiliza 

propagandiștii la cursurile de 
pregătire. Membrii comitetului 
de partid și-au și început acti
vitatea. Tovarășii Borodi loan, 
Mocuță Tudor, Ursa 1 
losif, Drob Gheorghe i 
verificat conspectele, 
diștilor, au participat 
ședințe de învătămînt. 
comitetului de partid au stat de 
vorbă și cu unii cursanți, ca de 
pildă tov. Herța Ioan. Lengyel 
Alexandru, Petrescu ' Gheorghe și 
alții care au lipsit nejustificat de

Ion, Cotot 
și alții au 
propagan. 
la primele 

Membrii

Și pentru că o bucurie nu se ca
de a veni singură, șeful minei ținu 
să arate celor de țața cîteva cifra 
care toate duceau la aceeași coti- 

s cluzie : cîteva zile doar și întrea
ga mină Uricani va păși în noul 
an 1962. păstsndu-și retiumele cu
cerit cu ani în urmă.

— Vă invităm deci pe săptămî
na viitoare la un nou An nou l 
Și acum, propuse lt>v- Peșitz ar 
li hirte ca „țir.țarn" noștri (e vor
ba de orchestra minei!) să le facă 
o cîntare la șut celor de la doi. 
Oamenii merită pe deplin aceasta .'

In seara de 1~ noiembrie toți 
minerii din Uneam au trăit о maie 
bucurie auzind vocea gravă a crai
nicului de la radio :

— Astăzi, minerii din sectorul И 
al minei Uricani și-au îndeplinit 
planul anual...

portului, iar ajutorul tehnic dat 
de ingineri și tehnicieni a devenit 
mai concret. In felul acesta bri
gada a reușit să lichideze rămîne- 
rea în urmă. Luna trecută, de 
exemplu, tovarășul David Ioan, 
împreună cu ortacii săi’ a reușit 
să extragă mai mult de 500 tone 
cărbune peste plan, iar în prima 
decadă a lunii noiembrie sarcina 
de producție a fost depășită cu 
250 tone cărbune.

Bine au muncit în privința scoa
terii brigăzilor de sub plan și co
mitetele de secție sindicală din 
sectoarele IV și V care, sistematic, au 
pus în discuția consfătuirilor de 
producție cele mai importante pro
bleme legate de crearea de condiții 
optime de lucru minerilor, au des
fășurat o activitate susținută pen
tru întărirea disciplinei și împreună 
cu conducerile sectoarelor respecti
ve au repartizat pe cei mai bum 
maiștri mineri să se ocupe de ri
dicarea calificării muncitorilor, de 
buna organizare a locurilor de 
muncă.

In scopul scoaterii brigăzilor de 
sub plan, comitetul sindicatului a 
repartizat majoritatea membrilor săi 
să răspundă de activitatea secțiilor 
sindicale, și chiar de unele brigăzi. 
In această privință putem da de 
exemplu activitatea tov. Dima Vie-

de
caiete de notite

ca birourile or- 
bază să nu se 
la repartizarea

i

fle partid
la primele ședințe ale cercurilor 
din care fac parte. Nu același 
control a existat însă asupra 
desfășurării învătămînțului de 
partid și din partea birourilor 
organizațiilor de bază. In sec
toarele II,. III și altele membrii 
birourilor organizațiilor de ba
ză nu au fost repartizați încă 
pe forme de învățămînt și astfel 
a lipsit controlul acestor birouri 
asupra activității cercurilor. Lip
sa controlului se resimte atît în 
participarea cursanților la învă
tămînt cît și în calitatea prime, 
lor discuții de seminar. De pil
dă, prezența la primele două 
ședințe ale cercului de studiere 
a Statutului P.M.R.. condus de 
tov. Hozu Aurel din sectorul V 
a fost sub 70 la sută. La cer
curile tfe studiere a Statutului 
P.M.R. conduse de propagan
diștii Varga Alexandru și Stoica 
Petru, la primele seminar», au 
discutat doar 6 din 20, respec
tiv 12 din 27 cursanți cîți nu
mără aceăte cercuri. Lipsa unui 
control competent se resimte mai 
ales în faptul că multi cursanți 
vin nepregătiți la ședințele 
învățămînt, fără 
etc.

Este necesar 
ganizațiilor de 
rezume doar 
membrilor lor pe forme de învă
tămînt, ci să asigure ca aceștia 
să-și îndeplinească cu răspun
dere sarcinile. La prima ședin
ță a cercului condus de tov. Drob 
Florica din sectorul VII, de pil
dă, prezența cursanților a fost 
foarte slabă, deoarece tov. Furco- 
ianu Constantin, membru în 
biroul organizației de bază, a 
neglijat mobilizarea cursanților 
la învătămînt.

Neajunsuri în privința exerci
tării unui control competent a- 
supra desfășurării învățămîntu- 
lui de partid există șî la U. E. 
Vulcan și termocentrala Paro- 
șeni. Nici aici membrii birouri
lor organizațiilor de bază nu 
sîpt repartizați pe* cercurile de 
învățămînt, îndrumarea învăță
mîntului fiind făcută doar de se
cretarii organizațiilor de bază 
sau de responsabilii cu proble
mele de propagandă și agitație, 
în birourile organizațiilor de 
bază. Acest neajuns trebuie re
mediat grabnic în toate organi
zațiile de bază. Chezășia calității 
ridicate și eficacității învățămîn- 
tuiui de partid este controlul 
birourilor oganizațiilor de partid 
asupra activității propagandiști
lor și cursanților. Deci controlul 
trebuie exercitat cu toată răs
punderea.

I. DUBEK

gil, Dumitra? loan, Bartiș Emerit 
care împreună cu secțiile de care 
răspund depun eforturi susținute 
ca fiecare brigadă să-și îndepli
nească ritmic sarcinile de produc
ție, să se situeze în fruntea bătă
liei pentru calitatea producției și 
economii.

Dacă facem o comparație cu lu
nile iulie și august, cînd numărul 
brigăzilor rămase sub plan era 
mare, în prezent putem afirma că 
numărul acestora a scăzut cu peste 
20 la sută. Brigăzi ca cele condu
se de tov. Laszlo Bela, Bizubac 
Mihai, Stanciu Nicolae, Stan Ghe
orghe, Rădoi Anghel șî altele, a 
căror activitate a fost îndeaproape 
sprijinită de comitetul sindicatului, 
au lichidat în ultima vreme cu râ- 
mînerea în "urmă. Acest lucru a 
permis colectivului minei noastre 
să aibe la ora actuală 9225 tone 
cărbune peste plan, iar producția 
extrasă de majoritatea brigăzilor 
să fie de calitate tot mai bună și 
la un preț de cost redus.

Succesele obținute nu trebuie le
să să ne mulțumească. Atenția 
noastră trebuie să se îndrepte și 
mai mult spre ajutorarea brigăzilor 
pe care le mai avem încă sub plan, 
să le creăm condiții optime de lu
cru, incit fiecare din ele să-și adu
că contribuția necesară la îndepli
nirea tuturor indicilor tehnico-eco- 
nomici.

DAVID GAVRILA 
președintele comitetului sindicatului 

minei Aninoasa

• PUBLICITATE
Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 

PETROȘANI

PREZINTĂ :
Duminică 19 XI orele 20 

la clubul miner Vulcan.
Joi 23 XI orele 19 la clu
bul muncitoresc Paroșeni.
Sîriibătă 25 XI orele 19 
la clubul muncitoresc Băr- 

băteni.
Duminică 26 XI orele 20 
la clubul minier Lupeni, 

Trei generații 
piesă în trei acte 

de Lucia Demetrius.

Regia : Marcel Șoma 

Scenografia : Emil Moise

In atenția
| cumpărătorilor! • 
i< Magazinele de solduri din i 
ii Petroșani, Lupeni și Vulcan, ' 
В aparțimnd O.C.L. Produse In
ii dustriale, au pus în vîngpra ii 
ii mari cantități de mărfuri cu i: 
ii prețuri foarte reduse ca : j:
ii Stole de lină

Țesături de bumbac jî 
І Țesături de mătetse ii
I Confecții

încălțăminte
ji' CUMPĂR1ND SOLDURI , 
ii CU PREȚURI REDUSE, i
II REALIZAȚI ECONOMII IN- |

SEMNATE!!! . |
i: Soldurile de confecții se ■
:■ vînd. și cu plata în rate. ■

0. C. L. Produse 
Industriale 
PETROȘANI 

caută pentru angajare J

Un vitrinior 
cu pregătire în sec
torul de produse in

dustriale.
Ofertele se pot de

pune zilnic la serviciul 
cadre al O. C. L. Pro
duse Industriale, etaj II 
camera 28, între ore
le 7-10.

T. C. M. c.
Grupul de șantiere 

Coroiești — Vulcan 
ANGAJEAZĂ

— Conducători auto pentru 
autobasculante, care vor lu 
era numai în incinta șantie
rului.

— Conducători auto cu 
autorizație de macara pentru 
autocrane ZIS.

eeeeoee********
i Filiala I. б. V. P. S. j
1 PETROȘANI J 
| anunță vfnătorii sportivi |
2 că deschiderea sezonului î 
I de vînătoare la Iepuri a |

i
fost amînată, printr-un or- ț 
din al Ministerului Agri- j 
culturii și Silviculturii. ♦
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Chemarea P. C. din Ecuador
QUITO 18 (Agerpres).
Partidul Comunist din Ecua

dor a adresat poporului chema
rea de a da dovadă de vigilen
ță, de a realiza programul care 
corespunde intereselor naționale 
și de a zădărnici planurile im
perialiștilor americani care ur
măresc subminarea unității po
porului și izolarea forțelor de 
stingă.

In declarația dată publicității 
de Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Ecuadbr sînt 
txpuse țelurile poporului din E- 
cuădor, și anume reforma agra
ră și reforma fiscală, inviolabi
litatea suveranității naționale, 
prietenia cu toate țările din lu
me și stabilirea relațiilor diplo
matice și comerciale cu aceste 
țări, anularea pactului de la 
Rio de Janeiro, menținerea rela
țiilor cu Cuba, îmbunătățirea 
bunăstării poporului, lichidarea 
șomajului, anularea noilor im-

înaintea vizitei lui Adenauep 
la Washington

— Declarațiile secretarului de Stat al S.U.A. —
WASHINGTON 18 (Agerpres).
La 17 noiembrie la Washing

ton a avut loc obișnuita confe
rință de presă a secretarului de 
stat al S.U.A, în care Rusk a 
acordfct o foarte mare atenție 
problemei Berlinului occidental 
și apropiatei vizite la Washing
ton a cancelarului Adenauer.

Rusk a arătat că este prema
tur să se vorbească despre, dife
ritele puncte de vedere ale S.U.A. 
și R.F.G. în I legătură cu soluțio
narea problemei Berlinului occi
dental și problemei germane, 
așa cum procedează acum presa 
americană, înainte ca Adenauer 
să sosească la Washington și 
înainte de a începe tratative la 
Casa Albă.

Rusk a declarat că principa
lele țeluri ale S.U.A. și R.F.G. 
în această problemă coincid. Sco
pul vizitei lui Adenauer, a spus 
Rusk, este de a discuta atît în 
ansamblu cît și în amănunt pro
blemele care ar constitui un a- 
port serios la poziția comună a 
Occidentului.

Rusk a comunicat că consul
tările între puterile occidentale 
vor continua pînă la mijlocul

La O. N. U. și în afara O. N. U. colonialismul 
este definitiv condamnat

Adunarea Generală a O.N.U. 
dezbate în prezent punctul propus 
de Uniunea Sovietică „Situația cu 
privire la îndeplinirea Declarației 
asupra acordării independenței 
țărilor și popoarelor coloniale1. 
Esențial, în dezbaterile care au 
început, este nu numai faptul că 
sistemul colonialist este supus u- 
nui aspru rechizitoriu de majori
tatea delegaților care iau cuvîntul, 
dar, mai ales, în cadrul acestor 
dezbateri se reliefează insistența cu 
care se cere lichidarea neîntârziată 
a colonialismului și anume pînă la 
sfîrșitul anului 1962, așa cum a 
propus Uniunea Sovietică.

Puterile coloniale sînt, cum se 
spune, strînse cu ușa, manevrele 
lor, „argumentele" lor, rezoluțiile 
propuse de acestea prin interpușii 
lor se izbesc de dezaprobarea fer
mă a majorității din O.N.U. care 
nu mai este receptivă la perorațiile 
goale de conținut, nesincere ale a- 
vocaților colonialismului.

Dar pînă cînd ar trebui să se 
aștepte lichidarea totală a colo
nialismului ? După autorii „mo
derați' ai rezoluției colonialiste ar 
trebui să se aștepte pînă în 1970. 
După reprezentanții regimului fas
cist al lui Salazar, care masacrează 
Zeci de mii de africani în Angola, 
nici nu mai există colonii portu
gheze ci numai „provincii de peste 
mare" tde Portugaliei, deci pro
blema acordării independenței 
nici nu se mai pune. Insolența 

pozite introduse de Velasco 
Ibarra și a altor impozite grele.

Trebuie luate măsuri împotri
va delapidatorilor fondurilor die 
stat și a asasinilor studenților și 
alțor cetățeni ai Ecuadorului. 
Trebuie zdrpbite forțele oligar
hiei și instaurat un regim demo
cratic în care maselor populare 
să le fie. asigurate libertatea de
plină, bunăstarea și o viață ci
vilizată. In numele acestor țe
luri, se spune în declarația parti
dului comunist, trebuie efectua
te reforme politice. Pentru în
făptuirea lor este necesară o 
largă organizare a muncitorilor, 
țăranilor, a tuturor maselor popu
lare.

Partidul comunist îndeamnă 
la sprijinirea deplină a guver
nului, a președintelui Aroseme- 
na, pentru înfăptuirea progra
mului expus și bararea dirumului 
forțelor oligarhiei și ale irnpe- 
rialismuluî S.U.A.

lui decembrie și se vor termina 
cu o întîlnire specială a miniș
trilor Afacerilor Externe care 
vor discuta problema germană 
și problema Berlinului occiden
tal. Rusk a arătat că această 
întîlnire va coincide în timp cu 
conferința anuală a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai țărilor
N.A.T.O., proiectată să aibă loc 
la mijlocul lui decembrie a. c. 
la Paris.

Rusk a fost întrebat cum a- 
preciază S.U.A. declarația lui 
Adenauer că Consiliul N.A.T.O. 
trebuie să adopte singur, făfă 
aprobarea președintelui S.U.A., 
hotărîrea cu „privire la folosirea 
focoaselor nucleare americane 
aflate în arsenalul trupelor 
N.A.T.O. Rusk ,a declarat că 
S.U.A. nu dețin deocamdată in
formații oficiale asupra acestei 
declarații a lui Adenauer. Tot
odată el a spus că problema* 
„forței nucleare de înfrînare" a 
N.A.T.O. este extrem de compli
cată. că ea trebuie să constituie 
obiectul unor „consultări amă
nunțite" și că Statele Unite nu-șî 
pot impune voința în această 
problemă.

Portugaliei, precum și a rasiștilor 
din Africa de sud, care îndrăznesc 
să „teoretizeze1- la O.N.U. nece
sitatea apartheidului, nu stârnește 
numai indignare. Reprezentanții a 
numeroase state insistă să se ia 
măsuri energice pentru sancționarea 
celor care nesocotesc hotărîrile
O.N.U., mergîndu-se pînă la izg°~

•••••«•••«•••»•«••**»•••♦*

Cronica externă
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nirea lor din acest for internațio
nal, pînă la aplicarea de sancțiuni 
economice, politice și de altă na
tură, menite să-i trezească la rea
litățile zilelor noastre.

In prezent, se mai află sub do
minație colonială țări cu o popula
ție de circa 75 de milioane de oa
meni. „Acești oameni, spunea într~- 
un discurs plin de minie reprezen
tantul Arabiei Saudite, ale căror 
țări au bogății sub formă de aur 
și diamante, țiței și cauciuc, co
sitor și zinc, uraniu și argint, tră
iesc într-o mizerie și sărăcie de 
nedescris. Evenimentele din Con
go arată la ce mijloace recurg pu
terile coloniale pentru a-și men
ține dominația.

Dar dacă aceste popoare asu
prită trăiesc în condiții de mizerie 
și înrobire cruntă, se poate crede 
oare, fie și pentru o clipă, că pu
terile coloniale fac sau vor face

Lncrârllc Adunârii Generale a O.Nll.
Discuția generală în legătură cu îndeplinirea Declarației 

privind acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale
NEW YORK 18 (Agerpres).
In ședința plenară de vineri 

după-amiază a Adunării Gene
rale ă O.N.U. a continuat dis- 
cuția generală în legătură cu 
îndeplinirea Declarației cu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale. 
RepieSeMenții statelor Ghana, 
tunisia, Iugoslavia și Sierra 
Leofle. care au luat cuvîntul la 
ședință» s-au pronunțat pentru 
îndeplinirea integrală și neîntîr- 
ziată a Declarației, condamnând 
pe colonialiștii care se strădiu- 
iesc să-și mențină cu forța do
minația. Cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale, a declarat 
reprezentantul Ghanei, Quaison 
Sackey, a avut un caracter e- 
pocal în sensul că la această 
sesiune a fost adoptată Decla
rația cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale. Totuși, a subliniat el, 
procesul de decolonizare decurge 
în mod lent și dureros. Aproxi
mativ 70 milioane dte oameni 
mai au de suferit de pe urma 
colonialismului.

Referindu-se la necesitatea de 
a se lichida cît mai grabnic toa
te posesiunile coloniale din A- 
frica, delegatul ghanez a ară
tat că Africa nu poate rămîne 
pe jumătate liberă și pe jumă
tate înrobită.

Ocupîndu-se de problema con
goleză, Quaison Sackey a cerut 
stăruitor ca O.N.U. s'ă acorde 
sprijinul deplin guvernului con- 
golez central pentru menținerea 
integrității teritoriului republicii, 
ca să fie îndeplinite fără alte 
amînări rezoluțiile Consiliului de 
Securitate cu privire la expulza
rea tuturor străinilor din Con
go și ca toate statele să renunțe 
la menținerea relațiilor comer
ciale, financiare și consulare cu 
Katanga.

In încheiere delegatul ghanez 
a chemat Adunarea Generală să 
depună toate eforturile pentru 
lichidarea imediată a colonialis
mului sub toate formele și ma
nifestările lui.

Delegatul Tunisiei, Burghiba, 
a scos în evidență pericolul pe 
care îl implică colonialismul 

ceva de bunăvoie pentru a grăbi pro
cesul eliberării lor ? Nici nu poate 
fi vorba de așa ceva. Colonialiș
tii au cu totul alte treburi. In cei 
șapte ani de război în Algeria, ei 
au exterminat 800.000 de oameni. 
Numai în 1961 au fost masacrați 
50j000 de angolezi. Colonialiștii 
britanici au ucis în Kenya 20.000 
de oameni. In Oman aceiași colo
nialiști ard și distrug prin raiduri ' 
piraterești ale aviației zeci de așe
zări omenești.

Afirmația că popoarele încă în
robite n-au devenit mature pentru 
a li se acorda de îndată indepen
dența nu rezistă nici la cea mai 
sumară confruntare cu faptele. De 
ce în i960 și 1961 a fost cu pu
tință să devină independente în 
Africa 20 de țări cu. o popidație 
de 100 de milioanei de locuitori 
și de ce ar mai trebui să se aș
tepte zece ani pentru a 
se acorda independența ce
lor 50 de milioane de africani 
care se mai află în sclavie, întreba 
pe bună dreptate delegatul R. ?• 
Romîne, Silviu Brucan, în cuvînta- 
rea rostită de la tribuna O.N.U. 
în problema independenței colo
niilor. Sînt oare algerienii mai pu
țin pregătiți pentru independență 
de cit africanii din alte regiuni ale 
Africii ? Sau angolezii î Sau cei 
din Kenya. Fără îndoială că nu-

Că și aceste popoare vor fi li
bere, că regimul colonialist va fi 
definitiv îngropat aceasta este o

chiar și în cazul cînd colonia
liștii sînt nevoiți să recunoască 
independența fostei lor colonii. 
Experiența Bizertei ilustrează a- 
ceasta cît se poate de elocvent, 
a spus el.

Delegatul Iugoslaviei a decla
rat că sistemul colonial consti
tuie o sursă permanentă de a- 
menințări la adresa păcii. Fap
tul că astăzi în lume mai exisită 
colonii, a spus el, nu se expli
că prin aceea că popoarele lor 
ar fi! incapabile să se autoadmi-

Comitetul 
Politic

Dezbaterile în problema

NEW YORK 18 (Agerpres). 
TASS transmite :

La 17 noiembrie. Comitetul 
Politic a reluat discutarea celui 
de-al 3-lea punct de pe ordinea 
de zi — problema dezarmării ge
nerale și totale. La prima șe
dință în legătură cu acest punct, 
care a avut loc la 15 noiembrie, 
șeful delegației sovietice V. A. 
Zorin a, prezentat propuneri con
crete în vederea rezolvării cît 
mai grabnice a acestei proble
me actuale de cea mai mare 
importanță. V. A. Zorin a pro
pus printre altele ca Adunarea 
Generală să aprobe declarația 
comună cu privire la principiile 
generale ale dezarmării, semna
tă de Uniunea Sovietică și de 
S.U.A. El a propus, de aseme
nea. crearea unui comitet pentru 
elaborarea proiectului de tratat 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală, alcătuit din repre
zentanți ai țărilor socialiste, ai 
statelor membre ale blocurilor 
militare occidentale și ai țărilor 
neutre. ;

Comitetul trebuie să-și încheie 
lucrările pînă la 1 iunie 1962, 
după care va trebui să fie con
vocată imediat o sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. pentru 
examinarea proiectului de tratat.

Reprezentantul S.U.A., Steven
son, luînd cuvîntul la ședința 
din 15 noiembrie, a susținut 
„planul american de dezarma
re" a cărui bază este controlul

problemă pe care istoria a și re
zolvat-o. Problema care se pune 
acum și care formează conținutul 
principal al dezbaterilor din Adu
narea Generală a O.N.U. constă 
în a sili puterile colonialiste să 
înceteze războaiele sîngeroase pe 
care le desfășoară împotriva miș
cării de eliberare națională și să 
acorde neîntârziat independență co
loniilor. Aceasta este și în intere
sul păcii, deoarece războiele co
lonialiste constituie un permanent 
focar de încordare internațională.

In fond, coloana vertebrală a 
colonialismului a fost frîntă. „Co
lonialismul, spunea Nebru, este o 
instituție care se. stinge și, istori
cește vorbind, e pe cale de dispa
riție". Organizația Națiunilor U- 
nite iși va îndeplini în,să cu adevă
rat misiunea numai dacă va face 
tot ce depinde de ea pentru a 
grăbi procesul lichidării colonia
lismului. Dezbaterile actuale de la 
O.N.U. demonstrează 'că majorita
tea delegațiilor sînt conștiente de 
răspunderea ce le revine și desfă
șoară cu o nobilă pasiune lupta 
în cadrul O.N.U. pentru ca pu
terile colonialiste să simtă izola
rea lor, condamnarea acțiunilor 
lor, să se simtă tot mai mult 
„strînse cu ușa".

La O.N.U. și în afara O.N.U. 
s-a pronunțat condamnarea aspră 
a colonialismului. Și chiar dacă a~ 
cesta nu vrea să părăsească scena 
istoriei fără a mai adăuga la șirul 
lung de crime și silnicii din tre
cut, altele noi, el este condamnat 
și mmem și nimic nu poate să-l 
salveze.

N. POPESCU 

nistreze, ci prin aceea că colo
nialiștii se mai cramponează de 
pozițiile lor și se străduiesc 
să-și mențină dominația în a- 
ceste țări. Delegații statelor Iu
goslavia și Sierra Leone au 
chemat Adunarea Generală să 
caute mijloace pentru înfăptui
rea integrală a Declarației.

La ședință a luat, de aseme
nea, cuvîntul delegatul guate
malez. Cu aceasta ședința de vi
neri după-amiază a Adunării 
Generale a luat sfîrșit.

dezarmării
nu asupra dezarmării, ci asupra 
armamentelor.

La 17 noiembrie, reprezentan
tul Suediei a prezentat în nu
mele țării sale precum și în nu
mele Austriei, Ceylonului, Etio
piei, Libiei și Sudanului un pro
iect de rezoluție care prevede o 
serie de măsuri în vederea pre. 
întîmpinării răspîndirii armei 
nucleare. Rezoluția propune ca 
secretarul general al O.N.U. să 
studieze condițiile potrivit căro
ra țările care nu dețin arma nu
cleară să-și poată asuma obli
gația concretă că nu vor produ
ce și nu vor achiziționa arma 
nucleară și că vor interzice ca 
alte țări să stocheze această 
armă pe teritoriul- lor. Secreta
rul general provizoriu al O.N.U. 
urmează să prezinte cel tîrziu 
la 1 aprilie 1962 Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare un raport a. 
supra rezultatelor acestui stu
diu. Comisia O.N.U. pentru de
zarmare trebuie să ia noi mă
suri *^n conformitate cu acest ra
port. Rezoluția cheamă puterile 
nucleare să colaboreze și sa a- 
corde un sprijin deplin pețitru 
traducerea în viață a acestor 
propuneri.1

PROGRAM OE RADIO
20 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Tinerețea ne e dragă,
10.30 Muzică de estradă, 11,03 
Concert de muzică din opere, 
12,15 Tablou italian: Fragment 
din romanul „O viață violentă" 
de Pier Paolo Pasolini, 13,05 
Concert de muzică ușoară, 14,00 
Muzică populară romînească din 
diferite regiuni ale țării, 15,10 
Muzică de estradă, 15,45 Muzi
că din filme, 16,25 Concert de 
muzică populară romînească,
17.30 Prietena noastră cartea, 
18,40 Muzică ușoară romîneas
că, 19,00 Almanah științific,
19.30 Melodii populare româ
nești, 20,50 Tribuna Radîo, 21,30 
Din istoria discului : soprana 
Clăudia Muzio. PROGRAMUL 
II. 12,15 Muzică populară ro- 
mîneas^ă, 12,45 Arii și duete 
din operete, 13,25 Din viața de 
concert a Capitalei, 14,03 Noi 
înregistrări de muzică ușoară 
realizate de Casa de discuri 
Qualiton din R. P. Ungară, 15,30 
Estrada melodiilor, 16,30 Vor
bește Mosbova ! 18,05 Muzică de 
estradă, 19,00 Coruri din opere 
în interpretarea ansamblurilor 
romînești, 19,40 Ghid muzical 
(reluare), 20,20 Orchestre de 
muzică ușoară, 21,30 Lectură 
dramatizată : „Splaiul universi
tății" de G. Gor.
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CINEMATOGRAFE

20 noiembrie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Cavalerii teutoni; AL. 
SAHIA : Tracul unui actor; PE
TRI LA : Strada Seiler nr. 8; A- 
NINOASA: Insula în flăcări; 
VULCAN : La începutul secolu
lui; LUPENI : S-a furat un 
tranvai; URICANI: Balada e. 
pocii de piatră.
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