
I1 I
Proletari din toate țările, uiriți-vă!

Organ al Comitetului orășenesc Р.М.Ч. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc1

Minerii de ia Cimpa I

Cu pianul anual îndeplinit»
Ieri dimineață, în zorii zilei, 

colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri din sectorul I 
al minei Lonea și-a îndeplinit 
integral sarcinile planului de 
producție pe anul 1961. La ora 
6 dimineața, în sala de pontaj 
a sectorului era forfotă mare. 
Aici s-.au adunat minerii, tehni 
cienii, artificierii, mecanicii de 
locomotive și lăcătușii din schim
burile I și III pentru a partici
pa la festivitatea decernării dra
pelului de sector fruntaș în în
trecerea socialistă pe exploata
re sectorului I. Drapelul a fost 
înmînat șefului de sector de că
tre tov. Vekony Iosif, președin- 
tele/'-comitetului sindicatului mi
ja^ Lonea.

In cuvîntul lor mai mulți mi
neri de frunte, printre tiare tov. 
Berindei Aurel, Burdea Njcolae, 
au arătat că succesele obținute 
de colectivul sectorului sînt ro-

tone cărbune

fotoreporterul 
peliculă mo-

Minerii din brigada condusă 
de Burdea Nicolae au adus o 
contribuție însemnată la remar
cabilele succese obținute anul a- 
cesta de colectivul minei Cimpa 
I și desigur că prin aceasta au 
pus umărul la realizarea planu
lui anual cu o lună și zece zile 
mai devreme. In luna noiembrie, 
de exemplu, lucrînd cu un ran
dament mai mare cu 1,26 tone 
pe post de cît cel planificat," bri
gada a extras 241. 
peste plan.

Zilele trecute 
nostru a fixat pe 
mentul cînd șeful de schimb A- 
vram Aurel, cu ortacii săi Lun- 
gu Nicolae, Gonduraphe Mihai 
și Huică Nicolae din brigada 
tov. Burdea Nicolae citeau, plini 
de mîndrie, din ziarul local șți- ■
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Cinematograf 
complet reamenajat
Nu de mult, în urma măsuri- I 

lor luate de comitetul sindicatu- ; 
lui minier Uricani au fost ter
minate complet lucrările de ,ame- "; 
najare a 
Noiembrie**.

Pentru o 
a filmelor, 
ridicată în 
și mărit scena, a fost montat un 
dispozitiv pentru ridicarea 
nului și s-a zugrăvit în 
plăcute interiorul.

De asemenea, exteriorul 
rii cinematografului a fost 
rat și tencuit. Intr-un viitor a- 
propiat se preconizează introdu
cerea iluminatului fluorescent, 
modificarea sistemului de încăl
zire, pporirea numărului de lo
curi. Valoarea lucrărilor de re- 
amenajare efectuate se ridică la 
suma de 130.000 lei.

cinematografului ,,7

8mai bună vizionare 
podeaua sălii a fost 
pantă, s-a modificat

ecra-
culori

clă-di 
rep a

bine, să-și 
de vreme

seamă ob- 
soci-alistă,

dul muncii pline de însuflețire 
a brigăzilor de mineri, care nu 
au precupețit nici un efort pen
tru traducerea în viață a măre
țelor sarcini pe care Congresul 
al III-lea al partidului le-a pus 
în fața minerilor. Ei s-au anga
jat ca, pe baza experienței acu
mulate în acest an, în 1962 să 
muncească și mai 
realizeze tot înainte 
sarcinile de plan.

Pentru succesele de 
ținute în întrecerea 
merită felicitări întregul colectiv 
al sectorului și îndeosebi harni
cii mineri din brigăzile tovară
șilor Berindei Aurel, Burdea Ni- 
colae, Bălănescu Mănăilă, lacob 
Petru și /alții care S'-аи achitat 
cu cinste de sarcinile de plan, 
au luptat pentru îmbunătățirea 
continuă a calității cărbunelui 
și reducerea prețului de cost al 
acestuia.
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rea că din abatajele minei Cim- 
p-a I se extrăgeau ultimele tone 
dte cărbune în contul planțjlui pe 
1961.

Secretarul de ✓"/A ,
partid de laț If я t» 
Uzina de repa- < - »«-
rat utilaj minier 
din Petroșani, asemuia regis
trul cabinetului tehnic cu un 
„jurnal de bord**. Comparația, 
este cît se poate de reușită. A- 
colb sînt cuprinse cifre care in
dică mersul avîntat al mișcării 
de introducere a tehnicii noi.

Firește, totul este prezentat pe 
scurt, atît cît pot permite rubri
cile respective. Se poate afla 
că, de la începutul anului și 
pînă acum, au fost înregistrate 
68 de inovații și perfecționări 
tehnice din care s-au aplicat 
34, cu o eficacitate economică 
de 773.000 lei.

• Cifrele amintite au darul de 
a prezenta oamenii- aceia minu
nați, preocupați mereu de a sti
mula și introduce noul — co 
muniștii. In fața 
montatori, 
rabotori. 
valoroase pentru că, în primul 
rînd, ele 
îmbunătățirea calității produse, 
lor

Pe această cale se înscrie și 
noua metodă de confecționare 
a armăturilor Т.Н. propusă de 
un colectiv condus de ingine
rul Sîr.bu Sofronie. Mașina con
cepută de colectivul amintit în
doaie armăturile mai bine și 
într-un timp mult mai scurt 
Mașina a fost executată, piesă 
cu piesă, folosindu-se resursele 
interne

Mult timp, în hala construc
țiilor metalice munca a fost în 
greunată de lipsa unui dispo
zitiv care să ridice si să în
carce piesele mai grele Tehni

cifrelor stau 
strungari, sudori și 

Propunerile lor sînt

sînt îndreptate spre

Pe combinat în zece luni

11.295.000 lei economii 
la producția

După cum reiese din situațiile 
încheiate recent la G.C.V.J., în 
primele zece luni din anul aces
ta, minerii au îndeplinit și de
pășit indicii planului tehnic, 
consumurile de exploziv și ener
gie au fost reduse considerabil, 
iar productivitatea medie a spo
rit la circa 1,100 tone pe post 
față de 0,911 tone pe post în 
1959.

Pe seama introducerii tehnicii 
noi, a creșterii productivității 
muncii, a îmbunătățirii indici
lor calitativi MINERII VĂII JIU
LUI AU REDUS PREȚUL DE 
COST AL PRODUCȚIEI MAR
FA IN ZECE LUNI CU 11.295.000 
LEI, REALIZINDU-SE ASTFEL 
SARCINA STABILITĂ DE CO
MITETUL ORĂȘENESC DE 
PARTID DE A SE OBȚINE IN 
ACEST AN CEL PUȚIN 11 — 12 
MILIOANE LEI ECONOMII 
PESTE PLAN.

Rezultatele din noiembrie, cînd 
planul la cărbune a fost depășit 
pînă acum cu peste 10.400 tone, 
creează premiza sigură a reali
zării pînă la finele anului de noi 
economii.

Uescîiiderea Sâplamînii есомиіеі
Joi după-amiază în sala cine

matografului ,,7 Noiembrie'* din 
Petroșani a avut., loc .. adunarea 
festivă consacrată deschiderii 

' Săptăiwmii- economiei;- -orgamiza- 
tă- de Casa icrășenească C.E.C. 
Petroșani. Adunarea a fost des
chisă de tovarășul Popescu Ioan, 
directorul Casei orășenești C.E.C., 
după care a luat cuvîntul tova
rășul Fodor Carol, vicepreședin
te al comitetului executiv al- 
Sfatului popular al orașului Pe
troșani, care a vorbit despre în
semnătatea economiilor depuse la 
C.E.C. pentru creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, 
pentru 'dezvoltarea economiei 
naționale.

loan 
de a

cianul comunist Gosma 
și-a asumat răspunderea 
găsi, în cel mai scurt timp, o 
soluție eficace. Perseverent în 
căutările sale, el ă conceput un 
dispozitiv pneumatic de ridicat 
piese grele. Pus în practică, a- 
cesta a dat rezultate foarte 
bune.

Dintre toți inovatorii cu care

шит
am avut prilejul să stăm' de 
vorbă, cel mai mult ne-a im
presionat lăcătușul constructor 
Jic Jianu. In atelierul lui, cu
prins de zumzetul continuu al 
mașinilor s-au născut multe din 
ideile care mai apoi au prins 
viață, la masa de lucru de a- 

, casă, în timpul liber.
...Are 56 de ani. Poartă șap

ca tinerește, ridicată uș&r dea- 
supra frunțiij lăsînd parcă in
tenționat „cîmp deschis1* privi
rii agere. Lucrează în meseria 
aceasta de 41 de ani. Experien
ța deprinsă o împărtășește cu 
dragoste celor tineri. Prima 
inovație a realizat-o în primul 
an după eliberarea patriei

— Abia atunci m-am simțit 
stăpîn — ne-a spus lăcătușul 
Jic Jianu. Știam că ceea, ce
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, Inginerul Ersek Tiberiu conduce cu competență secția' de)
І'1 reparații electrice din cadrul Uzinei electrice Vulcan. )

, Iată-1 (dreapta) cu doi dintre tehnicienii secției, di scutind <
t, despre aplicarea unei metode noi de izolație la compresorul ( 

Fletman. )II

Ma te rial bibliografic bogat 
pentru cei care studiază în învăfămîntul de partid, 

pofific U. T. M. și în învăfămîntul ideologic 
al cadrelor didactice

constituie
sarcină în domeniul

îmbunătățirea calitativă a învă
țământului de partid 
principala 
muncii de propagandă în anul șco
lari 1961—1962. In acest scop au 
fost luate măsuri importante între 
care asigurarea tuturor cercurilor 
și cursurilor cu propagandiști co
respunzători, încadrarea membrilor 
și candidaților în învățămînt ținîn- 
du-se seama de nivelul lor de pre
gătire, eliberarea propagandiștilor 
de orice alte sarcini, cu excepția 
funcțiilor alese, pentru a-și putea 
consacra toate forțele îmbunătăți
rii activității cursurilor sau cercu - 
rilor încredințate; instruirea lor lu 
cabinetul de partid de două ori pe 
lună etc.
„ Experiența anilor de învățămînt 
.arată că nivelul .
într-un cerc sau 
depinde, alături 
suri, de studiul 
cursanților, de munca lor cu cartea.

In actualul an" școlar al învăță
mântului de partid s-au creat con
diții pentru a se asigura fiecărui 
tovar iș care studiază în învățămîn- 
tul de partid, politic U.T.M., în 
învățămîntul ideologic al cadrelor 
didactice, manualele necesare stu
diului individual. Potrivit necesa
rului stabilit de Cabinetul de 
partid, înMibrăriile din Valea Jiu- 

înMățămîntului 
curs de partid 
de celelalte mă- 

individual al

лоѳоееееооооооооеееѳооооооооооооооооооооооссоеоос

fac nu mai es-

Zte pentru pa
tron, ci spre bi
nele și folosul 

Tehnica nouă m-a 
pe vremea cînd e- 
adică la vîrsta de

c

Jianu s-a oprit

mai activi

celor mulți. 
pasionat de* 
ram ,.inaș“. 
15 ani.

Tovarășul 
pentru o clipă. Și-a trecut mî- S 
nfa aspră prin părul ușor albit, x 
încercînd să-și adune mai bine 8 
gîndurile. Cu același glas a re- 1 
luat povestirea adevărată.

— Pe atunci trebuia să Іи- j 
crezi foarte mult, nu am putut к 
să citesc, să mă ocup de tehni- ® 
că.

De la secretârul' de‘ partid 
aflasem mai înainte de o altă , 

‘pasiune a lăcătușului Jianu. Ii 
place să umble pe cărările șer- 
puite ale munților pentru a lua. 
aer. Asta însă, nu-1 împiedică 
să fie printre cei 
inovatori din Valea Jiului. Co
munistul Jic Jianu a conceput 
mai mult de 50 de inovații și 
perfecționări tehnice.

In. plan mai are 
dar deocamdată nu 
vorbească despre ele. Vrea, mai I 
întîi să le verifice în practică ; 
și după aceea va spune 
le-a realizat. întrebat 
place mai mult dintre 
țiile aplicate, tovarășul 
a. răspuns oarecum nedumerit :

— Cam toate! Dacă nu-mi 
plăcea vreuna n-o lucram. E lu
cru știut că dacă vrei să iasă 
ceva bun. în orice lucrul tre
buie să pui mult suflet. Și ca 
să pui suflet, trebuie să îndră
gești meseria din toată inima 
Una fără alta nu se poate.

MIRCEA NEAGU

multe idei, ; 
vrea să ;

și cum 8 
care-i В 

inova- 8 
Jiațiu 8 

8 Q Q

t

al III-lea 
planul de 
naționale 
la schița 
perspec-

lui există o bogată varietate de 
manuale, cărți și broșuri pentru, 
cei care studiază în învățămîntul 
politic.

De acest lucru te convingi yizi- 
tînd oricare din librăriile din Va
lea Jiului. In librăria din Petro
șani, de exemplu, găsești operele 
clasicilor marxism-leninismului, o- 
perele lui Lenin care interesează 
în mod deosebit pe cei care studia
ză diferite forme ale învățămîntu- 
lui de partid. Și în acest an, în 
centrul învățămîntului de partid,- 
va sta studierea principalelor, pro
bleme și sarcini stabilite de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
precum și a expunerii tovarășului 
Ghcorghe Gheorghiu-Dej la cea 
de a 40-a aniversare a creării 
P.C-R. Răspunzînd ace.stei necesi
tăți, prin librării au fost puse, la 
dispoziția cursanților toate mate
rialele necesare. Raportul C.C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea 
partidului în perioada dintre Con
gresul al II-lea și Congresul al 
III-lea al partidului, cu privire la 
planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 și la 
schița planului economic de pers
pectivă pe 15 ani, prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Directivele Congresului 
al P.M.R. cu privire la 
dezvoltare a economiei 
pe anii 1960—1965 și 
planului economic de _ _
tivă pe 15 ani, Statutul Parti
dului Muncitoresc Romîn adoptat 
de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R. se găsesc tipărite atît în 
broșuri separate cît și în volumul ■ 
„Congresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn** care este de 
un real folos celor ce studiază în 
învățămîntul de partid. In librării 
se găsește, de asemenea, Raportul 
la Adunarea festivă organizată cu 
prilejul aniversării a 40 de ani 
de la crearea P.C.R. prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Cei care studiază în învăță
mîntul de partid găsesc, de aseme
nea,' principalele documente 'ale ce
lui de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. între care : Raportul de 
activitate al C.C. al P.C.U.S. și 
Raportul cu privire la Programul 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice prezentate de tovarășul N.S. 
Hrușci&v. Aceste documente sînt 
deosebit de necesare cursanților

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pag. IV-a
N. S. Hrușciov s-a întîlnit 
cu U. Kekkonen
Complotul imperialist îm
potriva economiei congo*® 
leze
Autoritățile britanice silite 
să accepte modificarea 
constituției Kenyei
Campania de calomnii 
dezlănțuită de S.U.A. îm
potriva Cambodgiei suferă 
eșec după eșec
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Sfaturi practice
* Obiectele din policlorură de 

vinii se curăță cu o cîrpă udă, cu
rată, muiată in săpun.

• Chiar dacă ajungi obosit la 
popasul de noapte, nu trebuie să 
te arunci imediat în așternut: o- 
dihnește-te puțin și apoi spală-te.

• Impermeabilizarea rucsacului. 
Se scot părțile de metal, piele. Par
tea de pinză se îmbibă într-Q so
luție de : apă 88 la sută ; clei de 
tîmplărie 10 la sută ; acid acetic 
1 la sută ; bicromat arginat de 
potasiu 1 ia sută.

construcției, blocurile uriașe 
piatră cioplită, terasele săpate 
stîncă și valurile de apărare 
glindesc o muncă uriașă. Im
presionantă prin mărime este și 
fortificația de pe dealul Blidaru 
care închidte într-un poligon ne
regulat de ziduri o incintă de 
5800 metri pătrați. La 13 km. 
în susul Văii se află dealul Gră
diște (o ramificație mai scundă 

a Godeanului) pe 
s care este a- 

șezată și cetatea 
cu același nume.

, Aici și în jur, 
cercetătorii ști

ințifici au efectuat numeroase 
săpături arheologice. Aceștia au 
dat la iveală adevărate comori 
istorice. Uneltele descoperite îi 
arată pe daci ca mari meșteri în 
prelucrarea fierului, a pietrei și 
a lemnului. Pe blocurile din ju
rul unor sanctuare au fost iden
tificate urme ale. scrisului dacic, 
iar pe terase s-a aflat pentru 
prima dată în țara noastră ce
ramica dacică pictată. Intr-una 
din așezările civile din jur a fost 
găsită, printre alte obiecte, și o 
casetă de lemn cu instrumente 
chirurgicale (o pensă de bronz, 

. o lamă de cuțit din fier, cinci 
vase de dimensiuni foarte mici 
și o placă din cenușă vulcanică). 
Aceasta constituie prima dovadă 
a existenței unei medicine empi
rice 1a daci și aruncă o lumină 
nouă asupra stadiului lor de 
cultură.

Mărturii ale unor alte timpuri, 
așezările dacice din munții Orăș
tiei mai ascund poate și azi sub 
ruinele lor multe relicve ale tre
cutului. -

Privind cu ochii noștri aceste 
mărturii vom aprecia și mai mult 
minunatele realizări ale timpu
rilor de azi.

A. NIGHIFOREL

• Un dop impermeabil se poate 
obține cu ușurință 
pul obișnuit intr-o 
nă caldă.

scufundînd do- 
baie de parafi

Din frumusețile 
regiunii

dc polivitamine• 2—3 tablete 
supte în timpul zilei ne sînt de un 
real folos. Ele completează ali
mentația și ne susțin 
fortului.

în timpul e-

fn anii regimului democrat- 
tjpular, cunoașterea ■ trecutului 

toric, vizitarea vestigiilor sale 
fi grija pentru ocrotirea lor îm
potriva distrugerii au devenit 
preocupări de seamă.

In regiunea noastră acest lu- 
tfu este pe deplin confirmat de 
tnițiativa și activitatea locuito
rilor din Deva. Hunedoara, Te- 
ba, Mesteacăn, Crișana care au 
întreprins nume
roase acțiuni pa- Г 
triotice pentru 
îngrijirea monu- 

, mentelor istorice 
aflate în apro
pierea lor. Nu mai vorbim de 
acțiunile întreprinse în jurul ce
tăților «iacice din munții Orăș
tiei unde au fost executate căi de 
.acces, lucrări de întreținere și 
amenajare în vederea transfor
mării acestui ținut într-un cen
tru turistic de importantă repu
blicană.

Dezgropate din negura uitării 
și a ignoranței, așezările și ce
tățile dacice, fortificațiile roma
ne, marile construcții medievale 
cît și celelalte mărturii legate 
de lupta înaintașilor pentru o 
viață mai bună au devenit azi 
pentru noi ceea ce înseamnă pi
ramidele, Sfinxul, colosul din 
Acropole pentru alte popoare. 
Spre mîndria noastră teritoriul 
pe care sînt răspîndite cele mai 
însemnate

munții 
spațiu 
cursul 
minunata vale a luncanilor, 
spre răsărit de Rîul Mare și 

alte pîraie.
Castelul de pe înălțimea Ce- 

tățuia așezat în apropierea sa
tului Costești, 118 km. distanță 
de la Orăștie domină întreaga 
Vale a Grădiștei pînă la intra
rea în masivul muntos. Tehnica

... Echipa de fotbal „Parîngut" Lonea.
---------------- O-----------------

Ș T I A T
. ...în. Armenia 
covor uriaș, de 
vorul are ornamente 
armene în 11 nuanțe. Acest uni
cat împodobește sala de ședințe 
a Prezidiului Academiei de Ști
ințe a republicii.

a fost tesut un
164 m. p. ? Co

naționale

...la Krivoi Rog (Ucraina) a 
început construirea celei mai 
mari mine de fier din lume? Ea 
este proiectată pentru o extrac
ție anuală de 36.000.000 tone de 
minereu.

I C Ana

„Potemkin" pe care a avut loc 
răscoala revoluționară din 1905? 
Sigiliul se află expus la Muzeul 
central al marinei militare.

• O soluție de 4 
boric pentru spălatul 
strict indispensabil turiștilor 
folosesc biciclete sau motociclete, 
pentru a-și curăți ochii de impuri
tățile și ptaful depus pe parâars. 
Aceeași soluție se recomandă și 
turiștilor care, la munte sau chiar 
la mare, au avut de înfruntat o 
furtună cu praf.

la sută acid 
ochilor este 

care

în 
un 
de 
de 
în

așezări dacice se află 
Orăștiei. El cuprinde 
larg, limitat la nord 
Mureșului, spre vest

...guvernul romin a transmis 
în dar Uniunii Sovietice sigi
liul de bord al crucișătorului rus

(..speciaiștii din Moscova au 
construit o nouă lampă pentru 
operații ? Ea a fost numită 
„Svet 15". Această lampă este 
înzestrată, cu o cameră de tele
viziune, un aparat fotografic, o 
instalație pentru raze ultravio
lete, un microfon, un motor. In 
timpul operației, chirurgul poate 
să se consulte cu un coleg al 
său aflat într-o altă Încăpere, 
iar sute de studenți pot să as
culte explicațiile și să urmăreas
că operația prin televiziune.

• Zahărul, care ‘conține 95 ia 
sută glucide, se asimilează repede 
de organism și asigură un minunat 
„combustibil" pentru intensul tra
valiu mușchiular desfășurat in tim
pul unei excursii. Se recomanlă ca 
fiecare turist să consume minimum 
100 de grame ți maximum 200— 
250 gr, fie în bucăți mestecate 
(excelent remediu împotriva obo
selii), fie în siropuri, ceai etc.

-e

Buziaș - 
izvorul 

Republicii.

Un lan de acumulare,! 
asemeni unei mări |
Găsind un 

Bistrița s-a 
lui ca un berbece, 
salt și torentul, în fața pere
telui de granit s-a transformat 
în fărîme. Strălucind în bă- . 
taia soarelui, mărgăritarele au 5 
revenit în șuvoiul de apă din 
spatele înaltului zid. Bistrița 
adurrîndu-se zi și noapte, ceas 
de ceas, clipă de clipă de-a 
lungul a patruzeci de kilome
tri, pe întreaga vale a Poienii 
Cîrnului pînă hăt departe spre 
Bistricioara și Poiana Teiului.

Din negura vremurilor, Iz- j 
vorul Alb, Pîrîul Schitului, Se
cul, Patoci, Buhalnița, Audia, 
toate au venit pe văile lor să 
împlinească Bistrița. Acum în
să, oprite în loc, rînd pe rind 
s-au umplut de apă, totul for- 
mînd un |ac prelung din ăl 
cărui trup de-a dreapta și de-a > 
stingă se desprind ramuri ca- ? 
re acolo, în creierul munților,} 
formează adevărate fiorduri. 1 <;

munte în cale, 
năpustit asupra 

Un prim
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DE TOA TE PENTRU TpȚI

...Institutul de chimie a sub
stanțelor vegetale al Academiei 
de Științe din Uzbekistan a ela
borat un nou preparat care com
bate fenomenele de paralizie 
provocate de poliomielită ? A- 
cest preparat se obține din Ka- 
rakavuk, planta perenă bulboa- 
să, care crește în mari cantități 
pe povîrnișuriie muntoase din 
Asia centrală.

1N PATRU RÎNDURI
Colectivul minei Uri- 

cani și-a îndeplinit sarci
nile anuale de plan. Д

Dînd cărbune cu toptanul 
Scurtară-ți de zile anul 
Bravi mineri din Uricani 
Noi vă urăm „La mulți

ULTIMA
Ani I-

FAZA

Ascensor pentru pești
La hidrocentrala din Stalingrad 

au fost construite niște ascensoare 
vriașe pentru pești. Un șuvoi de 
orientare îndreaptă pești spre un 
coridor special, de unde cu aju
torul unor lifturi cu grilaj, ei sînt 
ridicați, la o înălțime de 26 de 
metri și puși în libertate mai sus 
de baraj deschizîndu-li-se astfel 
accesul spre locurile lor obișnuite 
de depunere a icrelor.

tre cele mai vechi așezări ale sta
tului Urartu, ei au descoperit o- 
biecte de aur datînd din secolul 
al XI-lea înaintea erei noastre. 
S-a stabilit că obiectele au fost 
confecționate chiar în această așe
zare.

Descoperirea făcută de arheo
logi a stîmit interesul cercetători
lor subsolului. S-âu întreprins 
prospecțiuni, care în scurt timp au 
fost încununate de succes.

Arheologii In ajutorul 
geologilor

In apropiere de trecătoarea Zod 
va intra în funcțiune în curînd 
prima exploatare auriferă din 
R.S.S. Armeană. La descoperirea 
zăcămîntului au ajutat arheologii.

Efectuînd săpături la una din-

Perle Intr-o peșteră
Unicul zăcămînt terestru 

perle din U.R.S.S. a fost desco
perit în munții Ural, într-o peș
teră dip apropierea orașului Kizel. 
Peștera se afundă într-un teren 
calcaros pe o lungime de aproape 
8Q0 de metri, iar înălțimea ei a- 
tinge 40 de metri. Perlele desco-

de
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„______ ___ _____________„ ♦
preț pentru medicină. De la fieca- • 
re șarpe se poate obține anual ju- J

♦• 
care este întrebuințat la fabrica- ♦ 
rea medicamentelor. In acest de- J 
fileu se creează o rezervație. J

♦

perite aici au nuanțe alburii și 
gălbui, iar mărimea lor depășește 
puțin pe cea a bobului de mazăre. 
'Din punctul de. vedere al compo
ziției chimice, ele nu se deosebesc 
de perlele obișnuite, extrase 
scoicile marine.

din

Rezervație naturală 
pentru șerpi

Intr-un defileu din munții Nu- 
ratan (R.S.S. Uzbecă) au fost des- 
•coperiți foarte mulți șerpi. Nu
mărul lor se ridică acolo la circa 
3.00Ѳ. Este 6 descoperire de mare

mătate de gram de venin uscat,

...Deșteptătorul sună strident. 
Valea Petru își aruncă plapuma de 
pe cap, îl tnfășcă și cu repeziciune 
îl înfundă sub pernă. Din nou 
ploapele grele îi acoperită albul 
ochilor și în cîteva secunde își „re
luă” firul visului.

...Se făcea că era în bufetul de 
pe Vale. La aceeași masă se aflau 
și prietenii lui nedespărțiți: Iancu 
Aurel, lăcătuș la sectorul Vili și 
Șerban Petru, sudor la sectorul 
IX. Se comandase a cincea tură dc 
bere. Lui Valea Petru îi încolțea 
gîndul că ar fi mai nimerit să ia 
ceva mai „tare", să simtă că beai 
Căută din priviri barmana — „O tu
ră de rom" spune el cu glas tare...

Se trezi ZgilfHt de umeri. Auzi 
ca din străfunduri de pămînt un 
glas sonor. „Petrici dragă nu mergi 
la șut l E aproape ora 6". ц La
să-mi în pace, nu știi că-s bol
nav

Bătrînul se uită cu milă la o- 
draslă, îl acoperi Cu plapuma și 
ieși din cameră fără zgomot. Pe- 
trică se întoarse pe cealaltă parte...

...Iancu Aurel sta abătut în mica 
piață din Aninoasa. Se învîrti, se 
suci un timp însă nu văzu nici un 
prieten mai „apropiat”. Dar cum 
omul își cunoaște prietenii, era 
sigur că are să se întîlnească, dacă 
nu 
un 
la 
la 
vă

cu toți măcar cu doi, trei, La 
moment dat se enervă și pînă 
bufet nu se opri. Se duse ață 
bar. „O bere cu spumă deasă 
rog". Nu apucă să ia nici o 

înghițitură că și auzi în spate o 
voce cunoscută: „De unul singur 
Aurele ? Pain, n-am ce zice. Eu 
fără tine nu fac răci o mișcare și 
tu de unul singur...".

— încă o bere pentru Petricâ 
al nost’. Să ne trăiască.

Se așezară la o masă.
Măi băiatule de-ai ști ce vis

nu mi-a dat pace agi noapte /...£- 
ram parcă la bufetul de pe Vale. 
Dar uite că vine și Serbau. Stai 
să vi povestesc la amtndoi.

— Exact cum sîntem aici v-am 
visat pe toți azi noapte...

— In ce fagâ sîntem acum î în
trebă Șerban.

— Faza întîia — unul vorbește 
și toți ascultă

— Da 
ceva. „3 
Valea cu 
barmani, 
teas că.

— Hai să trăim — îmbie Iancu 
pe cei de față.

Pe cînd să pună 
rom la gură, Vedea 
rămaseră încremeniți, 
fia soția lui Șerban și bătrînul — 
tatăl lui Valea.

Bătrînul Valea își plecă privirile 
în pămînt, iar soției lui Șerban la
crimile îi umplură ochit. Prietenii 
insă nu s-au sinchisit. Rideau, glu
meau și pe masă apărură noi halbe 
de bere.

— Acum în ce fază sîntem î în
trebă din nou Iancu.

— A doua — răspunseră 
rîzind.

Și cheful 
meie și un 
crămînd...

In același 
toatelor unde figurau pe fișe cei 3 
cheflii, hotărau trecerea lor în 
tima fază".

Cînd s-au văzut afișați pe 
noul dezertorilor, „prietenilor'’ 
cam pierit veselia. Toți cei 
treceau prin fața panoului priveau 
cu dispreț sau nici nu se mai uitau 
la ei.

Hazliilor le-a pierit tot' hazsd...

răspunse Iancu. 
fraților. Stați că lipsește 
romuri vă rog Г spuse 
glas tare să fie auzit de 
apoi continuă si poves-

paharele cu 
și cu Șerban 
In ușă se a-

continuă. Afară o 
bălrîn se priveau

toți

fe- 
lă-

timp conducerile sec'

„ul-

pa
le-a 
care
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de stat a recurs mai mult la ast
fel de finanțări de unde rezulta 
atenția pe care o acordă organele 
locale de partid și de stat practi
cării unui comerț civilizat, la nive
lul cerințelor oamenilor muncii.

Și celelalte întreprinderi tutelate 
de Sfatul popular orășenesc Pe
troșani vor căuta in viitorul apro
piat’ să vină cu noi îmbunătățiri 
in sprijinul producției, cum ar fi 
cazul la I.C.O., care pentru între
ținerea curentă a parcului său de 
autovehicule are nevoie de un ate
lier bine utilat și de un garaj in 
care șă se execute aceste lucrări. In 
felul acesta se poate face în bune 
condițiun» asigurarea continuității 
transportului m comun spre mulțu
mirea publicului călător.

Intrucit am vorbit de sursele de 
finanțare, este bine să arătăm că 
indeoseoi întreprinderile industria
le folosesc cu predilecție fondurile 
de investiții sau de reparații capi
tale pentru mici mecanizări, iar 
creditele bancare le utilizează doar 
rare ori și formal. Există însă o 
deosebire fundamentală intre a- 
ceste două surse deosebite care tre
buie cunoscute de toți cei ce se 
ocupă de economie. Ea constă in 
faptul că fondurile destinate in
vestițiilor sau reparațiilor capitale 
provin din acumulări socialiste, 
deci din realizări ce există în bu
get, pe cînd în cazul creditelor 
bancare ele se acordă pentru ac
țiuni ce nu s-au planificat, iar ram
bursarea lor se va efectua pe sea
ma economiilor realizate de pe ur
ma lucrării finanțate. De aici re
zultă rolul mobilizator al creditului 
bancar in economia națională, ace
la de a declanșa șl stimula energiile 
creatoare care există în toate co
lectivele de muncă și nu acela de 
a crea activitate sau dobînzi ban
care.

Ne mai desparte o lună pînă 
la terminarea acestui an. Acum ne 
ațintim privirea spre viitorul apro
piat, spre anul 1962. Sarcinile nou
lui an sînt cunoscute. Este bine ca ' 
in lumina lipsurilor pe care le-au * 
avut planurile tehnice ale întreprin
derilor și unităților economice în 
ceea ce privește introducerea teh
nicii noi, modernizarea, mica me
canizare, noile planuri să fie re
văzute și bine analizate în scopul 
dezvoltării introducerii tehnicii noi.

Creditul bancar stă la îndeniînă. 
Șă , fie flosit tot mai larg în acest 
scop, în toate unitățile, pentru con
tinua dezvoltare a activității eco
nomice.

EUGEN POPP 
directorul filialei B.R.P.R.

Petroșani

шешпіоі и
în- 
cu-

O condiție principală pentru 
deplinirea cu succes a sarcinilor 
prinse în planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 1960 -- 
1965 este introducerea tehnicii noi 
în toate ramurile economice. Pen 
tru realizarea acestor sarcini uni
tățile economice din Valea Jiului 
au- inițiat acțiuni însemnate menite 
să asigure îmbunătățirea tehnolo
giei producției și realizarea unot 
indicatori tmanciari mai tavora- 
bili față de anii precedenți.

Locul de rrunte în această miș 
care îl ocupă Combinatul Carboni
fer Valea Jiului care găsește prin 
grija tennicieniior și inginerilor, o- 
Diective noi de mecanizare. Co
lectivul de la „Viscoza1 Lupeni, 
prin modernizarea și adaptarea u- 
-nor mijloace de producție, a reușit 
să mărească în acest an rentabilita
tea întreprinderii, mărind capacitatea 
ei de producție, iar calitatea pro- 

- duselor a fost mult îmbunătățită. 
Același lucru se poate afirma des
pre întreprinderea forestieră Pe
troșani care a obținut realizări de 
scamă pe linia mici mecanizări.

întreprinderea de panificație 
„JitțF este o unitate nouă. In a- 
ceaită situație, are de făcut față 
unor greutăți inerente începutului. 
Totodată, ea are și largi posibili
tăți să îmbunătățească deservirea 
populației cu produsele sale de pa
nificație prin transportarea în lăzi 
tip și nu în vrac, care duce la de
formarea produsului, De asemenea, 
ea dispune de unele rezerve in
terne pe care le-ar putea valori
fica. De exemplu se poate face 
prelungirea căii ferate de la depo
zitul combinat pînă în incinta fa
bricii. In felul acesta, transporta
rea făinii nu mai trebuie făcută 
cu autocamioanele, parcul de ma
șini puțind fi folosite pentru apro
vizionarea magazinelor de desface
re. In plus s-ar realiza o economie 
la prețul de cost de circa 3 milioa
ne lei anual.

Există o preocupare deosebită 
îh ceea .te’ privește deservirea popu
lației de către unitățile comerțului- 
de stat, care în anul 1962 va face 

'renovări și transformări de ma
gazine în toate localitățile Văii 
Jiuțui, adaptîndu-le cerințelor. In 
spații mult lărgite se vor expune 
toate sortimentele de produse ce 
se vor pune la dispoziția cumpără
torilor. Această grijă s-a manifes
tat și in cadrul anului curent la
O.C.L. Produse Industriale care a 
folosit din credite bancare 289 mii 
lei în astfel de scopuri, iar T.A.P.L. 
200 mii lei pentru înzestrarea uni
tăților și înființarea de noi unități 
.de deservire. In general, comerțul

MATERIAL BIBLIOGRAFIC BOGAT 
pentru cei care studies# în învăfămîntul de partid, politic U. T. M. 

fi în învătămîntul ideologic al cadrelor didactice
(Urmare din pagina l-a) 

. deoarece în programele și biblio
grafiile cercurilor și cursurilor în 

'vățămintului de partid vor fi in
cluse teme cu privire la principa
lele probleme din Programul
P.C.U.S.

La librăria din Petroșani, ca și 
lă celelalte din Valea Jiului se gă
sesc manuale pentru aproape toate 
formele invățămintului de partid. 
Manualul ,Дп ajutorul celor . care 
studiază Statutul P.M.R.1* cuprinde, 
alături de cele 7 lecții, și reco
mandări bibliografice pentru cei 
care doresc șă adîncească studiul 
problemelor incluse în programul 
acestei forme de învățămînt. Gă
sim, de asemenea, manualul „In 
ajutorul celor care urmează cursu
rile serale de partid** în două vo
lume, pentru anul I și pentru anul 
II. Manualul pentru anul II poate 
fi de un real folos și tovarășilot 
din cercurile de economie concretă, 
deoarece consultarea primelor trei 
lecții intitulate „Conducerea șl gos
podărirea întreprinderilor socialis
te1*, „Productivitatea muncii în în
treprinderile industriale și căile 
sporirii ei neîncetate'*, „Prețul dc 
cost al producției industriale s 
căile reducerii lui” tratează probi; 
ttie cate sînt cuprinse în progra
mele tuturor cercurilor de econo
mic concretă. Cercurilor de econo - 

—-

mie politică (precum ți celor de 
economie concretă) li se adresează 
Cursul elementar de Economie po
litică de L. A. Leontiev.

Colecția „Probleme de bază ale 
teoriei marxist-leniniste", în cadrul 
căreia s-au tipărit numeroase bro
șuri, pune la dispoziția celor care 
studiază bazele marxism-leninismu- 
lui un material documentar bo
gat. Titlurile de broșuri apărute 
pînă în prezent în această colec
ție, răspund temelor cuprinse în 
programul acestor cercuri. Iată cî
teva dintre ele : Marxism-leninis- 
mul teoria revoluționară a prole
tariatului ; Marxism-leninismul des
pre stat și dictatura proletariatului; 
învățătura leninistă despre impe
rialism și despre criza generală 
a capitalismului etc.

Se găsește, de asemenea, în li
brării manualul popular Filozofia 
marxistă care expune într-о formă 
deosebită bazele filozofiei marxiste. 
Călăuza ateistului, precum și alte 
materiale despre știință și religie 
sini de asemenea, necesare celor 
care studiază în învățămînt.

— Toate librăriile din Valea 
Jiului — spunea tov. Roman Fran- 
cisc, responsabilul librăriei din 
Petroșani, sînt aprovizionate cu 
cantitățile necesare de material bi
bliografic necesar celor care studia
ză în învățămîntul politic. In curînd 
va sosi în librării material în a- 
jutorul celor care studiază Istoria
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Brigada de calitate condusă de Berceami Elieabeta nu-și 
dezminte denumirea. Luna care a trecut Gheonea Virginia, 
Demian Maria și Crăiniceanu Ana, in frunte cu șefa brigăzii 
au dat cîte 2200 kg. fire răsucite, fără nici un rebut.

IN CLIȘEU: Berceanu Elisabeta discutînd cu muncitoa
rele Gheonea Virginia, Demian Maria și Crăiniceanu Ana 
toate de la „Viscoza11 Lupeni, despre calitatea produselor.
i --*■>« « * «-»•■« <

Tabloul de

din ta- 
о.4 kV

Silviu

S-a întîmplat într-una din nopți
le lunii august a anului trecut. In 
urma unei avarii în sistem, la Uzi
na electrică Petroșani s-ău deterio
rat 5 întrerupătoare. Aceasta a fă
cut ca centrala să fie oprită. între
rupătoarele făceau parte 
bloul de distribuție de 
pentru consumul propriu.

Șeful U.E.V., Mărcuțiu 
și șeful U.E.P., Coloji Tiberiu au 
venit la fața locului. O privire a- 
supta celor întîmplate le-a fost 
deajuns să constate defecțiunea. A- 
poi au urmat cîteva indicații pre
cise și toți s-au pus pe treabă. De
fectul trebuia înlăturat cit mai ut 
gent. Totuși, centrala nu a putut fi 
pusă în 'funcțiune ‘decît în noaptea 
următoare.

După ce în sfîrșit centrala a in
trat din nou în funcțiune, inginerul 
Coloji împreună cu ceilalți care 
au lucrat la înlăturarea defecțiunii 
au pornit spre casele lor. In uzi
nă a rămas doar personalul de ser
viciu.

„Cu tabloul ăsta nu se poate să 
ăi liniște*1 — se frămîntau oame
nii.

A doua zi cînd a sosit la uzină, 
inginerul Coloji a discutat proble
ma tabloului cu tehnicienii și maiș
trii. Toți au fost de acord că tre
buie găsită o soluție cprespunză-

P.M.R., precum și pentru învăță- 
mîntul politic U.T.M.; a sosit deja 
un manual pentru studiul Statutu
lui U.T.M.

Propagandiștii sînt chemați să 
arate cursanților că munca indivi
duală cu cartea stă la baza însuși
rii tezelor expuse în cadrul învăță- 
mîntului de partid și că fiecare 
cursant are posibilitatea de a-și 
procura materialul bibliografic ne
cesar prin librării. De altfel, intr-o 
scrie de cercuri, cursanții și-au pro
curat cu toții materialul bibliogra
fic necesar, așa cum este de exem
plu cursul seral de la unitatea de 
panificație din Lupeni. Sînt însă 
numeroase cercuri și cursuri unde 
cursanții nu și-au procurat încă ma
terialul bibliografic necesar, așa 
cum sînt cursul seral condus de 
propagandistul Deleanu Ioan de la 
mina Aninoasa, cercul de studiere 
a Statutului P.M.R. condus de pro
pagandistul Pop Tiberiu de la mi
na Lupeni.

Birourile organizațiilor de bază, 
propagandiștii trebuie să insiste ca 
fiecare cursant din sistemul învă-. 
țăffiîntuluî de partid, politic 
U.T.M. și ideologic al cadrelor di
dactice Să-și procure materialul 
bibliografic necesar și să-l folo
sească din plin în cadrul studiului 
individual, deoarece aceasta este 
una din principalele condiții pen
tru ridicarea propagandei- ' "artid 
la nivelul actualelor cerințe. I

iu-
luna

distribuție
toate pentru a evita pe viitor re
petarea unor avarii.

Preocupat de bunul mers al uzi
nei, autor a mai multor inovații 
și raționalizări tov. Coloji a cău
tat cu perseverență o soluție echi
tabilă. In cele din. urmă, după o 
documentare tehnică îndelungată, 
a făcut proiectul unui nou tablou 
dc distribuție care să facă față ce
rințelor actuale de producție.

Apoi au început lucrările de 
execuție a noului tablou. Luni de-a 
rîndul s-a muncit de zor, timp în 
care nu au fost neglijate lucrările 
de întreținere și reparații ale uzi
nei. ■

După aceea s-a trecut la 
crârile de montare. Pînă în 
august anul acesta au fost execu 
tate lucrările de punere în func
țiune a 9 celule de 0,4 kV, iar în 
octombrie a fost amenajată și cea 
de a 10-a celulă care se folosește 
la iluminat și controlul izolației, 
celulă dotată cu apatataj modern. 
In prezent noul tablou de distri
buție funcționează în bune condiții. 
El este dotat cu aparataj cores
punzător cerințelor actuale, are si
guranță in exploatare.

Această importantă lucrare a fost 
făcută aproape in întregime din 
resurse proptii. La majoritatea lu
crărilor s-au folosit materiale re
cuperate. Muncitorii din uzină, mo
bilizați de organizația de partid și 
de secretarul acesteia, tov. Juica 
Ștefan, au efectuat șute de ore de 
muncă voluntară pentru terminarea 
tabloului. S-aU economisit pește 
150.000 lei.

Pentru eforturile depuse . mulți 
muncitori și maiștri au fost premiați. 
Printre aceștia se numără Keppic 
Iuliu, Caraconcia Nicolae, maiștri, 
Fanciali Ignat, Pavel Ioan, Wohl 
Vilhelm, Polk Mihai, Krtstea Pa
vel, 
ții.

Unerel Petru, muncitori ți al-

ST. EKART

Revista и Flacăra* np. 47
Nr. 47 al revistei „Flacăra** publică:
— „Culoarea a intrat în producție” — articol cu fotografii 

despre estetica locului de muncă, luptă împotriva zgomotului în 
producție, salopeta viitorului.

— O știință nouă: Teoria informatici — Cum sînt desci
frate manuscrisele în limba maya ? — Sherlock Holmes citește un 
tejțt cifrat! — Șă urmărim procesul de transmitere a unei tele
grame — Liniile automate, comunicațiile radiotelefonic*. centrii 
nervoși și... n<?ua teorie. — O știință complexă cu aplicații în 
cele mai diferite domenii ale activității umane.

—- Imagini din lumea întreagă — tainei pagini de reprodu
ceri aib-negru și q copertă în culori de la cel de-al Ш*1еа 
Salon International de Artă Fotografică al Republicii Populare 
Romîne.

— Reportajul „Dialog cu cifrele" vă prezintă 
sebite ale unor întreprinderi din Brăila.

PE TEMU EXTERNE
— „Alarma ’61 

nou. business american — Cine îl încurajează 
pe urma lui ?

— Micul comentat — de Florica Șelmaru.
, In acest număr mai găsiți: i

— Caricaturi de Eugen Tara — O pagină
— noi răspundem*1 — Teatru — Muzică — 
cosmetxieneî — Curiozități — De vorbă cu medicul 
încrucișate.

și invjtații la înniormîntare
$i

Greva cadrelor шеаісате 
din Italia

ROMA 24 (Agerpres)
La 23 noiembrie în întreaga Ita

lie au declarat din nou grevă ca
drele medicale. Greviștii cer în
deplinirea contractului colectiv de 
muncă pe întreaga țară, încheiat 
la 20 septembrie, dar care pînă în 
prezent nu a fost tradus în fapt 
de către proprietarii spitalelor și 
clinicilor.

Casa tn care s-a nfiscuf 
de Gaulle a fost avariată 

de o explozie
PARIS 24 (Agerpres)
Locuitorii unui cartier din ora

șul Lille, situat în nord-estul Fran
ței, au fost treziți noaptea trecută 
de zgomotul unei explozii puter
nice. De data aceasta ultracolonia- 
iiștii au provocat o explozie lîngă 
casa în care s-a născut actualul 
președinte al Franței, generalul dc 
Gaulle. Fațada casei pe care se 
află o placă memorials a fost a- 
variată din cauza exploziei, iar la 
casele din vecinătate s-au spart 
geamurile.

Jacques Fauvet, redactorul șef al 
ziarului „Le Monde11, constata la 
23 noiembrie că guvernul „depune 
puține eforturi11, pentru a lichida 
activitatea organizației O.A.S.

——

indicii unei 
înțelegeri josnice

HAVANA 24 (Agerpres)
Ziarul „CLARIN11, care apare 

la Santiago, scrie într-un articol 
dc fond : „Toate, începînd cu do
cumentele false care au primejduit 
prietenia cubano-argentiniană, și 
terminînd cu manevrele președin
telui Prado, precum și cu atacurile 
Columbiei, constituie indicii ale u- 
nei înțelegeri secrete urmărind ca 
pe cale diplomatică și economică 
să înăbușe revoluția care transfor
mă în prezent viața insulei din 
Marea Caraibilor".

Popoarele Americii nu pot ră- 
mîne indiferente la aceste presiuni, 
se subliniază în articol. Ziarul 
cheamă țările latino-americane „să 
acționeze împotriva agresiunii ar
mate, diplomatice și economice, Ca
re ar însemna încălcarea suvera
nității Cubei".

Pînă la victorie !
LONDRA 24 (Agerpres)
De aproape trei luni se desfă

șoară greva muncitorilor de la u- 
zina societății „British Light. Steel 
Pressings11 din Acton (suburbie a 
Londrei), care cer garanții împo
triva concedierilor. La un miting 
care a avut loc la 21 noiembrie, 
greviștii s-au pronunțat în unani
mitate pentru continuarea grevei 
pînă la victorie șl au respins pro
punerile jignitoare ale administra
ției concernului de automobile 
„Rpotes" din care face pane a- 
ceastă societate.

■Ж , ■■-■"■S' ■ , 7, > ; ,-,ț„ ,.u,
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I. S. Hrestlo» s-a iDtlIoit 
(о II. Kekkonen

NOVOSIBIRSK 24 (Agerpres) 
— TASS transmite î

La 24 noiembrie N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.; s-a întîlnit 
la Novosibirsk cu Urho Kekkonen, 
președintele Republicii Finlanda.

Cei doi oameni de stat au avut 
o convorbire în probleme legate 
de nota guvernului sovietic adre
sată guvernului Finlandei la 30 oc
tombrie a.c. Convorbirea s-a des
fășurat într-un spirit de sinceritate, 
înțelegere și încredere reciprocă.

Peste 6 milioane 
de muncitori englezi 

ayieapfă să li se mărească 
salariile

LONDRA 24 (Agerpres)
Continuînd să se cramponeze de 

politica falimentară a „înghețării" 
salariilor, guvernul englez a refu
zat să mărească salariile la 150.000 
de lucrători poștali. Liderul sin
dicatului funcționarilor de la poștă 
și telegraf, R. Smith a declarat că 
dacă viitoarele tratative cu minis
trul poștelor nu vor da rezultate 
pozitive, sindicatul va trece la ac
țiuni de protest și posibil chiar 
la o grevă generală.

Comentatorul industrial al ziaru
lui „Daily Telegraph" semnala ia 
22 noiembrie că peste 6 milioane 
de muncitori din principalele ra
muri ale industriei aștepată în pre
zent rezultatele examinării reven
dicărilor lor cu privire la majora
rea salariilor.

Vizita primului ministru japonez,
ikeăa, în

RANGOON 24 (Agerpres)
La 25 noiembrie a sosit la Ran

goon intr-o vizită oficială primul 
ministru japonez, Ikeda. înainte 
de a sosi în Birmania, Ikeda a 
vizitat India unde a avut con
vorbiri cu primul ministru indian, 
Nehru, și cu alte persoane oficiale 
indiene. După cum se știe, vizita 
pe care o efectuează Ikeda în di
ferite țări din Asia de sud-est are 
drept scop intensificarea penetra
ției economice japoneze în această 
regiune.

Ikeda a sosit în Birmania într- 
un moment în care relațiile dintre 
cele două țări s-au înrăutățit în- 
tr-o anumită măsură. Tratativele

INCHIZITORII VEACULUI NOSTRU
Agențiile de presă au anunțat 

că Ministerul Justiției al S.U.A. 
este gata să ia măsuri juridice îm
potriva Partidului Comunist din 
S.U.A., care a refuzat să se înre
gistreze la acest minister, așa cum 
prevede faimoasa lege Mc Carran.

Se știe că la 5 iunie anul acesta, 
. Curtea Supremă a Statelor Unite 
a botărît cu o mică majoritate (5 

: voturi pentru și 4 împotrivă) să 
. oblige Partidul Comunist din 
S.U.A. să se înregistreze la Mi
nisterul Justiției. Această hotărîre 
implică pentru Partidul Comunist 
din S.U.A. obligația de a comu
nica, printre altele, guvernului lis
ta membrilor săi.

Sub presiunea opiniei publice, 
Curtea Supremă a S.U.A. a fost 
nevoită să amîne aplicarea hotă- 
rîrii din 5 iunie pînă la 9 octom
brie.

La noul apel al Partidului Co
munist din S.U.A. de a fi decla
rată neconstituțională legea Mc 
Carran, Curtea Supremă a refuzat 
revizuirea hotărîrii din 5 iunie, 
confirmînd astfel „legalitatea" fai
moasei legi cu privire la „securi
tatea internă", adoptată încă în 
anul 1950, din inițiativa senatoru
lui Mc Carran și care reprezintă 
chintesența legislației reacționare a 
acelei perioade dominată de isteria

Complotai Imperialist 
împotriva economici congoleze

LEOp'OLDVILLE (Agerpres)
Primul ministru congolez, A- 

doula, a respins cererea repre
zentanților forțelor O.N.U. în 
Congo de a se institui o comisie 
de anchetă comună alcătuită din 
reprezentanți ai O.N.U. și din 
reprezentanți congolezi pentru 
anchetarea incidentului cte la 
Kindu. Planul forțelor O.N.U. 
prevede ca cei 2.000 de militari 
congolezi, staționați în provin
cia Kindu să fie dezarmați în 
așteptarea rezultatelor anchetei, 
ceea ce constituie o condiție vă
dit inacceptabilă pentru autori
tățile congoleze care și-au asu
mat sarcina de a ancheta direct 
condițiile uciderii a 13 militari 
italieni d'in rîndurile forțelor 
O.N.U. Andoula a promis doar 
că va retrage din Kindu bata
lionul din rîndurile căruia se 
bănuiește că a fost organizată 
această provocare.

Intre timp Chombe încearcă 
să-și consolideze poziția în Ka- 
tanka, iar prietenul său, preșe
dintele Republicii Congo cu ca
pitala la Brazaville, abatele You- 
lou — care acționează tot ca 
interpus al colonialiștilor — a 
cerut în cursul unei conferințe 
de presă tinută la Paris, „recu
noașterea Katangăi ca stat in
dependent".

Amestecul puterilor occidenta
le în Congo și sprijinirea se
paratistului Chombe este recu
noscută în presa occidlentală. In 
legătură cu aceasta publicația 
engleză „Observer” nota: „In 
cursul ultimelor două săptămîni 
cinci avioane germane de tip

Birmania
care au avut loc în ultima vreme 
între delegații ale celor două țări 
în problema reparațiilor de război 
pe care Japonia trebuie să le plă
tească Birmaniei au eșuat. Japonia 
refuză să satisfacă cererile Birma
niei de a primi reparații de război 
în valoare de 200 milioane de 
dolari. Guvernul japonez este dis
pus să plătească abia o treime 
din această sumă. Agenția United 
Press Internațional își exprimă pă
rerea că vizita lui Ikeda nu este 
în măsură să înlăture răceala din 
relațiile dintre cele două țări pro
vocată de eșecul convorbirilor cu 
privire la reparații.

războiului rece și a mccairthismului.
Așadar, potrivit hotărîrii Curții 

Supreme, începînd de la 19 noiem
brie Partidul Comunist din S.U.A, 
ar trebui să se înregistreze la Mi
nisterul Justiției.

Nerespectarea dispozițiilor pre
văzute de lege se pedepsește cu o 
amendă de 10.000 de dolari pentru 
fiecare zi de întîrziere. Dacă par
tidul nu se înregistrează ca orga-

Comentariul zilei
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•в 
nizație, trebuie să se înregistreze 
conducătorii lui. Nerespectarea a- 
cestor prevederi atrage după sine 
pedeapsa cu amendă de 10.000 de 
dolari și 5 ani de detențiune pen
tru fiecare zi de întîrziere. Dacă 
nici conducătorii nu înregistrează 
partidul, pe ei înșiși și pe membri 
de rînd ai partidului, atunci mem
brii de rînd trebuie să se înregis
treze singuri, în mod individual, 
în termen de două luni, sau sînt 
pasibili de aceleași pedepse.

Intr-o declarație făcută încă din 
iunie, Gus Hali, secretar general 
al partiduluij a anunțat că comu
niștii americani preferă să-și pe
treacă restul vieții în închisoare 
deât să dea curs acestei legi ne- 

„Dornier" — pilotate de merce
nari străini și echipate pentru a 
transporta bombe și rachete — 
au sosit în Katanga. Se anunță 
că urmează să sosească alte 55 
de avioane. Acest lucru nu nu
mai că constituie o violare fla
grantă a încetării focului, el 
contrazice în/mod grosolan re
zoluția Consiliului de Securitate 
cerînd înlăturarea mercenarilor 
și trimiterea de arme în Congo 
prin intermediul O.N.U.".

In actuala situație din Congo, 
S.U.A. se străduiesc să obțină o 
situație privilegiată.

Interesul american față de ob
ținerea dominației în Congo s-a 
reflectat și într-un articol inti
tulat „Problema nerezolvată a 
Congoului", apărut în „New 
York Times" în care se arată 
printre altele: „Chiar dacă gu
vernul belgian și-a restrîns po
zițiile sale din Katanga, intere
sele belgiene din această regiu
ne nu pot fi zdruncinate cu ușu
rință. Adevărul este că lumea 
din afară are nevoie de resur
sele Katangăi".

=-- «< ..... —=■
In Republica Dominicană

Situația continua să rămînă încordată
SAN DOMINGO 24 (Agerpres)
In Republica Dominicană con

tinuă mari manifestații de protest 
împotriva amestecului Statelor U- 
nite în afacerile interne ale țarii. 
In fața creșterii indignării popu
lației, președintele Balaguer, omul 
de paie al guvernului de la Was
hington, a instaurat în capitala 
țării „starea de asediu", a inter- 
£Îș circulația între orele 18 și 5 
dimineața și a adus numeroase 
tancuri și trupe. Concomitent, gu
vernul reacționar a început să ia 
măsuri represive împotriva ele
mentelor democrate.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina la 23 noiembrie 
populația orașului San Domingo a 
organizat un mare miting în cursul 
căruia și-a exprimat protestul îm
potriva prezenței navelor nord-a- 
mericane în apele teritoriale ale 
Republicii Dominicane.

In tot cursul zilei de 23 noiem
brie, potrivit relatărilor agențiilor 
occidentale de presă, populația din 
San Domingo a manifestat pe 
străzi împotriva familiei dictato
rului Trujillo și a regimului reac
ționar instaurat în țară. Mulțimea

drepte. A face altfel este echiva
lent cu o sinucidere, a spus el.

Hptărîrea Curții Supreme a 
S.U.A. contravine spiritului și li
terei constituției Statelor Unite. Ea 
constituie o violare directă a drep
turilor politice elementare ale ce
tățenilor americani. Cei patru 
membri ai Curții Supreme, care au 
votat împotriva adoptării legii, au 
Subliniat într-o declarație publică 
că această hotărîre „reprezintă o 
violare a constituției S.U.A."

In timp ce în S.U.A. intră în 
vigoare legea Mc Carran, cercurile 
guvernante americane intensifică 
cursa înarmărilor, iar aceeași Curte 
Supremă care a declarat „legali
tatea" legii Mc Carran dă parti
dului nazișt american dreptul de 
a organiza mitinguri publice și 
deschide larg porțile fascismului.

De fapt, intrarea în vigoare a 
faimoasei legi Mc Carran nu este 
nici pe departe o dovadă a forței, 

* ci o dovadă a slăbiciunii și spai
mei imperialiștilor în fața influ
enței crescânda a ideilor păcii *și 
socialismului, în față ecoului uriaș 
pe care îl înregistrează Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S. în întreaga 
lume.

încercarea cercurilor guvernante 
din S.U.A. de a scoate Partidul 
comunist în afara legii cu ajuto-

Auforită(ile britanice silite să accepte 
modificarea constituției Kenyei

LONDRA 24 (Agerpres)
Sub presiunea luptei crescânde 

a poporului din Kenya, autorită
țile britanice au fost nevoite să 
revizuiască constituția acestei colo
nii pentru a permite liderului na
țional al Kenyei, Jomo Kenyatta, 
să fie ales în parlamentul local.

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

Campania de calomnii dezlănțuită 
de S.U.A. împotriva Cambodgiei 

suferă eșec după eșec
PNOM PENII 24 (Agerpres)
Campania de calomnii dezlăn

țuită de S.U.A. și celelalte țări 
membre ale blocului militar SE- 
ATO împotriva statului neutru 
Cambodgia înregistrează eșec după 
eșec. După cum anunță agențiile 
de presă, Comisia internațională 
de supraveghere și control în Cam
bodgia a adresat o notă Ministe
rului de Externe al Cambodgiei 
în care reafirmă că în urma cer
cetărilor efectuate a constatat că

a atacat proprietățile familiei 
Trujillo. După cum tran
smite agenția REUTER poliția și 
armata au deschis focul împotriva 
manifestanților.

In seara zilei de 23 noiembrie, 
Balaguer a luat cuvîntul la radio 
și a anunțat instaurarea „stării de 
asediu". Referindu-se la prezența 
trupelor nord-americane în dreptul 
coastelor Republicii Dominicane, 
Balaguer a declarat că deși aces
tea au sosit fără a fi chemate de 
el, „nu am protestat și nu voi pro
testa". Președintele dominican a 
lăsat să se înțeleagă că intervenția 
armată a S.U.A. a fost făcută cu 
scopul de a împiedica o pretinsă 
„amenințare din partea comunis
mului".

Agenția REUTER transmite că 
autoritățile dominicane au ordo
nat expulzarea din țară a lui 
Maximo Lopez Molina, liderul 
Mișcării populare dominicane sub 
pretextul de a fi desfășurat „acti
vități comuniste". înainte de a pă
răsi țara, Molina, a declarat pe 
aeroport că „Republica Domini
cană se află sub ocupația virtuală 
a imperialismului Yankeu".

rul legii Mc Carran nu dovedește 
altceva decît că aceste cercuri se 
tem de ideile nobile și înălțătoare 
al căror purtător este Partidul Co
munist din S.U.A.

Partidul Comunist din S.U.A., 
a declarat printr-o scrisoare ofi
cială adresată Ministerului Justi
ției că nu va da curs legii Mc 
Carran. Comuniștii din S.U.A. con
sideră acuzațiile pe care le aduce 
legea Mc Carran drept falsuri, 
minciuni, calomnii și denaturări 
grosolane ale sarcinilor, scopurilor 
și metodelor Partidului Comunist 
din Statele Unite. Ei sînt hotărîți 
să lupte împreună cu întregul popor 
împotriva acțiunilor represive ale 
guvernului.

Alături de poporul american se 
află forțele progresiste din întreaga 
lume care își exprimă indignarea 
în legătură cu măsurile represive 
luate de guvernul S.U.A împotriva 
partidului comunist.

Partidul Comunist din Statele 
Unite va trăi. Astăzi cînd comu
nismul a devenit o măreață forță, 
cînd zeci de milioane de oameni 
din întreaga lume și-au consacrat 
lui viața, Congresul american, 
Curtea Supremă, polițiștii americani 
nu-1 pot înăbuși. Pe inchizitorii 
imperialiști contemporani îi aș
teaptă soarta celor din evul mediu, 
condamnați de istorie și bleste
mați de popoare.

ELENA MIREA

Ministrul Coloniilor al Marii Bri
tanii, Reginald Maudling, a anun
țat joi în Camera Comunelor că 
prevederea constituțională potrivit 
căreia o persoană care a fost con
damnată la cel puțin doi ani de 
închisoare nu poate fi aleasă în 
organele legislative ale Kenyei va 
fi modificată.

pe teritoriul acestei țări nu se a- 
flă nici o bază străină. In cursul 
cercetărilor care au durat 10 zile, 
se subliniază în notă, comisia nu 
a găsit o mărturie și nici o infor
mație care să vină în sprijinul a- 
cuzațiilor aduse Cambodgiei. Tot
odată în nota adresată Ministeru
lui de Externe cambodgiatfr' „se 
reafirmă faptul că guvernul statu
lui Cambodgia și-a îndeplinit în 
modul cel mai satisfăcător obliga
țiile ce decurg din articolele 7 
și 13 (C) ale acordurilor de la 
Geneva". Printre altele aceste ar
ticole interzic Cambodgiei să a- 
dere la alianțe militare și să ac
cepte pe teritorul său baze mili
tare străine.

_=0=_

Noi acte represive ale trupelor 
franceze la frontiera tunisiană

TUNIS 24 (Agerpres).
La 24 noiembrie a fost dat 

publicității un comunicat al gu
vernului tunisian în care se a- 
rată că la 22 noiembrie artile
ria franceză Se pe teritoriul Al
geriei a deschis focul împotriva 
posturilor de frontieră tunisiene 
dintre localitățile Ain DflAham 
și Tabarka. Apoi care bljffdate 
franceze au pătruns pe terito
riul Tunisiei și au atacat postul 
de frontieră Rui. De partea tu
nisiană s-au înregistrat morti 
și răniți.

In aceiași zi avioane franceze 
au bombardat postul de frontie
ră tunisian El-Hammam.

PROORAM DE RADIO
26 noiembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viata, 8,50 Ghid muzical (3),
9.30 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,30 Muzică distractivă,
11.30 Vorbește Moscova! 12,00 
Opereta „Farmecul unui vals" 
de Oscar Strauss — montaj rtiu- 
zical-.literar, 13,10 De toate pen
tru toji, 14,05 Vitrina cu noutăți 
de muzică ușoară, 14,35 Progra
me muzicale alcătuite de ascul
tători, 15,12 Melodii populare 
sovietice, 18,00 Interpret de mu
zică ușoară, 18,45 Muzică popu
lară romînească, 19,05 „Melodii, 
melodii" — emisiune de muzică 
ușoară romînească, 19,30 Teatru 
la microfon. Premiera : „Căde
rea zeilor". Pamflet dramatic de 
Anatolii Sofronov, 21,02 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8,00 
Muzică distractivă, 8,30 Clubul 
voioșiei, 10,00 Arii din opere in
terpretate de Victoria de Los 
Angeles și Franco Corelli, 10,30 
Revista presei străine, 10,50 
Transmisiune din sala Ateneului 
a concertului orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", 13,40 Cîntă 
Aida Moga, 14,30 La microfon 
Satira și umorul, 15,15 Cu mi
crofonul prin sălile teatrelor 
noastre muzicale din tară, 16,10 
Muzică ușoară de compozitorul 
sovietic Alexandr Varlamov, 
17,25 Interpreți de altădată : te
norul Leonard, 18 30 Muzică u- 
șoară, 20,05 Muzică de dans,
21,30 Album de romanțe, 22,00 
Muzică de dans.
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