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Citiți în pagina IV-a:
® COMUNICATUL SOVIET O FINLANDEZ
• Adunarea Generală a O.N.*U. a aprobat două documente im

portante
N.A.T.O. acordă sprijin dictatorului Salazar

• Acțiuni de protest împotri va* cenzurii în Italia
• Dezvoltarea industriei de construcții energetice a U.R.S.S.

— Interviul acordat de I. Novikov

Lonea
îndeplinirii sar- 
a permis mine- 

peste 
1838 tone

Au îndeplinit planul anual

minerilor drin abataje

mic cu 1,5 la 
admis.

care le-a

LA DEPOUL C. F. R. PETROȘANI
»

Colectivul sectorului III de la 
ifalna Vulcan s-a angajat, prin
tre altele, ca șă extragă pînă 
la sfîrșitul acestui an 12.000 
tone de cărbune pește prevede
rile planului. Prin aplicarea pla 
nului de măsuri tehnico-organi- 
zatorice, 
li s-au creat condiții tot mai 
bune de lucru, fapt 
permis să-și depășească propriul 
angajament.

Deschiderea unor noi abataje 
frontale de mare productivitate, 
folosirea unor metode de lucru 
avansate au făcut ca minerii sec-

..————©

Realizările minerilor de la
Minerii de la Lonea au căpă

tat o 
vînța 
nilor 
cestui 
ei au 
cărbune energetic, 
exploatare este colectivul secto
rului IV. Preocuparea pentru ri
dicarea tuturor brigăzilor din

_=©=_ -------

FRUNTAȘA PE SECTOR
Rezultatele obținute în între

cerea socialistă pentru îndepli
nirea planului anual înainte de 
termen situează sectorul IV al 
minei Aiiinoasa pe locul de frun
taș pe întreaga exploatare. Rea
lizările obținute se datoresc mai 
ales faptului că între brigăzile 
seAorului se desfășoară o vie 
în* ecere socialistă. Brigăzile 
conduse de Ianeu Victor. Udrea 
Gheorghe dau, din abatajele 
lor, sute de tone de cărbune pes
te plari. Dar dintre toate brigă
zile sectorului fruntaș cele mai 
frumoase 
le obține 
membrul 
mus. De 
iembrie și pînă în ziua de 
inclusiv, minerii acestei brigăzi 
au extras peste plan, de fiecare 
om, cîte o tonă și jumătate de 
cărbune în fiecare șut. Datorită 
creșterii 
mentelor, 
Remus a dat pește plan. în pe
rioada 1—24 noiembrie, 729 tone 
cărbune.

torului HI să poată raporta că au 
extras o cantitate de 15.318 tone 
de cărbune peste sarcinile de 
plan. La obținerea acestui
succes au contribuit toate bri
găzile sectorului, evidentiindu-se 
în deosebi cele conduse de Drob 
Gheorghe, Negrescu Vasile, Io- 
nuț loan, Bordea Emanoil care 
au dat mii de tone de cărbune 
cocsificabil peste plan. îmbucu
rător este de asemenea faptul că 
mineții din sector au extras în 
acest an cărbune cu un procent 
de cenușă .«mai 
sută fată de cel

bogată experiență în pri- 
realizării ritmice a sarci- 
de plan. Ca urmare a a- 
fapt și în luna noiembrie 
dat în plus 2.651 tone de 

Fruntaș pe

rezultate în întrecere 
brigada condusă 

de partid Moisiu Re
ia începutul lunii

de

no-
24

substanțiale a randa- 
brigada lui Moisiu

sector la nivelul 
cinilor de plan 
rilor de aici să extragă 
prevederile planului 
de cărbune de bună calitate. Un 
rezultat de seamă l-au înregis
trat și minerii sectorului I care 
în intervalul 1—25 noiembrie au 
dat mai mult de 800 tone de căr
bune peste plan. In prezent co
lectivul acestui sector lucrează în 
contul primelor zile din anul 
viitor.

In perioada de timp care a 
trecut din anul curent ha frgaii 
mineri de la Lonea au pus la 
dispoziția economiei noastre na* 
tionale 28.000 tone de cărbun. 
peste {dan. —— ■ ■ ■ АД.А& —-T   

Peste 100 m. avansare lunar
Despre faptele de muncă ale 

brigăzii conduse de membrul de 
partid Balint Adalbert din sec
torul II al minei Lupeni se vor
bește într-adevăr cu admirație. 
In luna octombrie, Balint Adal
bert cu brigada sa de tineret a 
realizat, lucrînd în condiții difi
cile, numai din ciocanul de a- 
bațaj, o înaintare de 115 m. în 
galeria pe care o deschide.

In luna noiembrie, tinerii or
taci din brigada lui Balint au 
muncit, de asemenea, rodnic 
Pînă în ziua de 24 a acestei 
luni, ei au realizat o avansare 
de 85 m. 1. cu susținere în fier 
Calea spre acest succes a con- 
stituiț-o creșterea randamentelor 
cu peste 40 la sută.

Ieri dimineață, brigadierul 
Balint Adalbert a adus ortacilor 
săi o veste îmbucurătoare :■ pen
tru îndeplinirea sarcinilor anuale 
de plan care au revenit brigăzii, 
mai . aveau de realizat o avan
sare de 15 m. 1. galerie: Tinerii 
mineri au hotărît să sape 15 m. 
galerie în numai 14 zile, spre- a 
raporta astfel îndeplinirea cu 
mult înainte de termen a pla
nului anual. ’ -

OCTAVIAN TOMȘA 
corespondent

Angajamentele anuale au fost înfăptuite
Colectivul Depoului G.F.R. Pe

troșani și-a luat în acest an o sea
mă de angajamente în întrecerea 
socialistă. Printre altele el a hotă
rît să sporească productivitatea 
muncii cu 1 la sută, să reducă con
sumul specific de combustibil și 
de ulei mineral cu 3 la sută față 
de norma tehnică și să nu aibă 
nici o defectare pe linie a loco
motivelor din cauza reparațiilor 
necorespunzătoare.

Pentru înfăptuirea angajamente
lor luate întregul colectiv al de
poului, in frunte qu comuniștii 
a muncit cu mult avint. Mecanicii 
și fochiștiî de pe locomotive s-au 
angrenat într-o însuflețită întrecere 
avînd ca obiectiv principal obți. 
nerea de cît mai mari economii 
de combustibil. La rîndul lot, 
muncitorii sectorului de reparații 
a locomotivelor din cadrul depou
lui au pus în centrul preocupări
lor executarea unor reparații de 
bună calitate. .

întrecerea insumețită a mecani
cilor, fochiștiloi și a celorlalți 
muncitori din cadrul Depoului 
C.F.R. Petroșani a dat roade. De 
la începutul anului consumul spe
cific la combustibil a fost redus 
cu 14 la sută, iar la ulei mineral 
cu 8,9 la sută față de norma teh
nică. In numai 10 luni colectivul 
depoului a economisit în total 
6267 tone de combustibil conven
țional cu care se pot remorca pes
te 1200 trenuri de marfă pe dis
tanța Petroșani — Simeria și re
tur.

■Tot în această, perioadă, la de
pou s-a obținut o creștere, însem
nată a productivității muncii. An- 
gajîndu-se să sporească producti
vitatea pe întregul depou cu 1 la sută, 
feroviarii au realizat o depășire 
a acestui indice important al pla
nului cu aproape 8 la sută. In 
comparație cu realizările din pri
mele 3 luni ale anului, tonajul 
transportat de trenurile de marfă 
și călători a crescut în ultima vre
me cu peste 6 la sută. De aseme
nea, prin valorificarea unor de
șeuri, la depou s-a obținut o e- 
conomie în valoare de 60.000 lei, 
cu aproape 40.000 lei mai mult 
decît angajamentul luat.

O latură pozitivă a activității în ca
drul depoului a constituit-o în acest 
an și îmbunătățirea reparațiilor la lo
comotive. Dacă în anii trecuți 
existau între 8—12 defectări pe 
linie a locomotivelor din cauza / 
reparațiilor necorespunzătoare, a- 
nul acesta n-a fost înregistrată nici 
o defecțiune. Reparațiile acciden
tale și între spălări ale locomoti
velor care necesită un volum mare 
de lucrări, au fost reduse în acest 
timp aproape, complet. Norma de 
parcurs între spălări la unele lo
comotive a crescut în prezent 
peste 
atins

In 
bună 
buna 
evidențiat în mod deosebit echi
pele de muncitori conduse de Jo- 
san Adrian, Deatcu Dumitru, Ca
zan Aurel, montatorii Kraus De- 
zideriu, Cazan Nicolae, strungarul 
Dulca Gheorghe, forjorul Indreă 
Joan și alții.

In întrecerea pentru realizarea 
de cît mai! mari economii de com
bustibil convențional și lubrifianți 
în frunte s-au situat în acest an 
echipele de locomotive conduse de 
mecanicii Marcu Aurel, Gostian 
Ladislau, Dascălu loan, Cătuțoiu 
loan, Roșea loan și Balaj Petru. , 
Acestea au redus norma tehnică 
de consum la combustibil și lubr-i- 
fianți în medie cu 30 la sută.

Cu cîtva timp în urmă, colecti
vul Depoului C.F.R. Petroșani a 
fost distins cu Diploma Direcției 
Generale a căilor ferate și-Uniunii 
sindicatelor pe ramură pentru re
zultatele obținute în îndeplinirea 
pianului de transport pe primul 
trimestru ăl anului curent. Acest 
lucru confirmă odată în plus fap
tul că feroviarii de la depoul de 
locomotive nu precupețesc nici un 
efort ci.nd e vorba de a presta o mun
că tot mai rodnică. Muncind tot 
așa, cu siguranță că harnicii cefe
riști petroșăneni vor obține pe vi
itor realizări și mai importante, 
demne de prestigiul de care 
bucură în Valea Jiului.

1000 km., 
în 1959.
executarea 
calitate a 
funcționare

față de cît

de reparații 
locomotivelor, 
a acestora,

cu 
s-a

de 
în 

s-au

se
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Noi succcsc ale тнпсііогііог flc la u.R.u.n.P
Peste 3.000.000 lei 

economii
A trecut mult timp de cînd 

muncitorii de la U.R.U.M.P. 
și-au îndeplinit angajamentul 
anual în ce privește economiile. 
Ei s-au străduit și pe mai de
parte, aplicînd o serie de mă
suri eficiente, să reducă' chel
tuielile de producție. La piese 
de schimb, de pildă, prin- folo
sirea rațională a materialelor, 
reducerea cheltuielilor de sec
ție și alte măsuri, colectivul, u- 
zinei a obținut în acest ân/eco
nomii în valoare de 1.700.000 
lei. Pe lînigă aceste economii, 
la producția de armături _T.H. 
ș-au realizat încă 665.000 lei, 
Іа stîlpi de abataj 290.000 lei, 
iar la producția de utilaje chel
tuielile au fost mai mici, ca cele 
planificate cu aproape 100.000 
lei. In total pe cele 10 luni ce 
au trecut, economiile obținute 
de muncitorii de la U.R.U.M.P 
se ridică la suma de 3.146.000 
lei.

numeroase utilaje și mașini. 
Pînă în prezent au fost livrate 
13 pompe cu o capacitate de 
3000 l./minut, 115 cărucioare 
de transportat lemn în mină, 
250 bucăți aparate de cuplare 
pentru funicular, 18 transpor
toare cu raclete, 5 colivii cu 
două etaje, două instalații de 
împins vagonete, 41 aparate 
Nemcek pentru captarea prafu
lui și multe altele.

mai aproape 
îndeplinirea

б 
n 
o
8
8

Cu patru ani în urmă, cînd a pășit pentru prima dată pragul ter
mocentralei Paroșqni, tînărul Gelemancă Constantin a privit cu timidi
tate instalațiile complicate ale agregatelor energetice din secția tur
bine unde a fost dat să lucreze.

— Va ajunge vreodată să priceapă mistuirea acestor instalații? 
Acest gînd îl frămîdța atunci.

Dar cu timpul, [ năzuința lui s-a înfăptuit. Ajutat de colectivul 
secției, de comuniști, a devenit muncitor calificat, mecanic I la ins- 2 
talațiile regeneratoare din secția turbine.

IN CLIȘEU : Utemistul Gelemancă Constantin în timpul lucru
lui.

Toi 
de 
planului anual

Colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la 
U.R.U.M.P. depune eforturi în
semnate pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan. 
Muncind cu o productivitate 
sporită, folosind metode înain
tate de lucru muncitorii de aici 
au obținut rezultate frumoase 
în întrecerea cu celelalte uzine 
din Valea Jiului, rezultate ca
re le asigură uni lo:c de frunte. 
Pianul la producția globală, de 
la începutul anului și pînă în 
prezent, este realizat în propor
ție de 105,6 la sută, iar la pro
ducția marfă este depășit cui 
peste 9 la sută.

La unele sortimente produc- 8 
ția planificată a fost depășită g 
pe întregul an. Astfel, la armă- 8 
turi profil Т.Н. au fost execu- 8 
tate peste producția planificată 8 
pe acest an 230 tone, la grinzi 
metalice 12 tone, iar la piese 
de schimb 290 tone. Aceste re
zultate, precum și hotărirea 
muncitorilor de a munci și în 
continuare la fel de bine, fap
tul că au 
pentru aceasta, 
mult colectivul 
plinirea înainte 
planului anual.
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Productivitatea muncii 
crește continuu

Una din principalele preocu
pări ale muncitorilor și perso
nalului tehnic al Uzinei de re
parat utilaj minier din Petro
șani este sporirea capacității 
de producție prin creșterea pro
ductivității muncii. Față de a- 
nul trecut, în 1961 planul de 
producție ai uzinei a crescut 
mult. Faptul că acest plan a 
fost îndeplinit în mod ritmic se - 
datorește creșterii productivită
ții muncii. Prin introducerea 
metodelor avansate de lucru, a- 

‘ plicarea de inovații și raționa
lizări, extinderea experienței 
înaintate și ridicarea calificării 
muncitorilor, productivitatea 
muncii obținută este mai mare 
cu 38 la sută în- comparație cu 
aceeași perioadă a anului tre
cut și depășește pe cea planifi
cată pe anul 1961 cu peste 7%.
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Utilaje pentru 
exploatările miniere
După cum se știe

U.R.U/M.P., pe lingă alte lu
crări, se execută pentru exploa
tările miniere din Valea Jiului 
și din țară tot felul de utilaje 
miniere. Irt acest an, uzina a

asigurate condiții 
apropie tot mai 
uzinei de înde- 
de termen a



2 STEAGUL ROȘU

Spectatori
FILMUL SĂPTĂMlNU

în ofsaid"

367.216 de spectatori
Preocuparea de zi cu zi a fie

cărui colectiv de muncă de a-și 
îndeplini sarcinile de plan nu 
caracterizează numai pe cei ca
re lucrează nemijlocit în produc
ție, ci și pe activiștii culturali 
chemați să îndeplinească o 
că la fel de importantă și 
me culturalizarea maselor 
de oameni ai muncii.

lată de pildă colectivul 
rnatografului „7 Noiembrie' _... 
Petroșani care deși mic ca nu
măr prin felul cum a muncit la 
popularizarea filmelor, la buna 
deservire a spectatorilor a reu
șit să obfină rezultate frumoase 
în muncă îndeplinind 
zile înainte de termen 
nual pe 1961.

Pînă în ziua de 20 
cele 78 filme care au rula* pe 
ecranul cinematografului au fost 
vizionate dte 367.216 
cu 41.089 mai 
trecut. Această 
torește în 
zității cu 
obligațiile 
amintit.

bună 
care 
membrii

mun- 
anu- 
largi

Cine- 
din

cu 40 de 
planul a-

noiembrie

spectatori 
multi dedt anul 
realizare se da- 
parte conștiincio- 
șî-au îndeplinit 

colectivului

marginea propunerii 
unui

cîteva zile ne-a sosit la 
o scrisoare în care un 
actor al Teatrului de 
Petroșani ne face o am-

Acum 
redacție 
tovarăș 
stat din 
plă relatare asupra concursului 
echipelor artistice die teatru a- 
matori, faza orășenească, inițiat 
în cinstea aniversării Republicii.

Autorul articolului — semnînd 
D. C. — analizează aproape 
toate formațiile de teatru din 
Valea Jiului arătînd lipsurile 
semnalate cu prilejul concursu- 
lui. atît în ceea ce privește ale
gerea repertoriului- cît mai ales 
al interpretării, 
autorul 
spune: 
buie să 
artistic 
echipele 
tisfăcător, 
zările înregistrate de 
artistică de amatori 
noastră. Cu atît mai 
nu este corespunzător 
pe care Valea Jiului

Printre altele 
scrisorii amintite ne 

,;Dintr-un început tre- 
mărturisim că nivelul 

la care s-au prezentat 
noastre nu este încă sa- 

dacă apreciem reali - 
mișcarea 

din tara 
puțin el 

cuvîntului 
este obli-

% SUITORI Șl OPERE

MUHTAR

• • •.

Incepînd de marți, 28 noiembrie 
a.c. la cinematograful „Al. Sahia" 
din Petroșani, va rula filmul 
;,Spectatori în ofsaid" o producție 
a studiourilor Cehoslovace.

Noua comedie cinematografică. 
■„Spectatori în ofsaid" are ca eroi 
pe acei pasionanți ai sportului care

In calea lor se ivesc o serie de 
piedici. întreaga săptămînă ei vor 
lupta pentru a le înlătura și lupta 
lor va continuă și sîmbără și du
minică, duminică dimineața și du
minică după-amiaza...

Peripețiile prin care trec cei trei 
spectatori sînt pline de umor și sur-

Scriitorul sovietic Askad 
Muhtar s-a născut în 1920, în 
orașul Fergana, unul din cele 
mal frumoase orașe ale Uzbe- 
kistanului. în familia unui mun
citor feroviar. După absolvirea 
șcplii medii, Askad Muhtar ur
mează filologia și devine pen
tru un timp șeful catedrei de 
literatură uzbekă de pe lîngă 
Institutul pedagogic din Andi
jan. Din 1946 s-a stabilit la 
Tașkent, consaqrîndu-se litera-

turii. Publică versuri, printre 
altele poemul „Otelarul", în 
care descrie nașterea orașului 
Begovat, „orașul 
dicat în stepă în 
de război.

Dintre lucrările 
ză se bucură de 
ees romanul 
sonaiele 
citoare, țesătoare. De 
puternic dramatism sînt 
nile închinate 
„fetele neacoperite",
smulgerea vălului -
geaua — simbol al umilirii și
înjosirii femeii, și chemarea ei i;

' . la învățătură. t
Vorbind despre personajele o

Askad f 
r ♦ to • I 4 *

IV ♦ J 
i

otelului", ri- 
timpul anilor

i

1» o 
j;
O
9 to Л 
f

sale în pro- 
un mare suc- ț 

„Surorile", 
centrale sînt 
teșătoare.

Per- 
mun- 

un 
pagi- 

bătăliei pentru 
pentru 
paran-

la lumină.

„Surorile"
spune: „Recent am

romanului 
Muhtar ne 
întîlnit-o pe eroina mea favo
rită, pe inimoasa Turahon, cea 
care mi-a servit drept prototip 
în crearea figurii lui Djurahon, 
prima femeie-judecător uzbekă... 
Firele argintii diin părul ei nu 
o îmbătrîneau, iar zîmbetul ei 
cald rămăsese neschimbat...".

actor
gată să-1 
tei acțiuni 
bilirea acestei 
rale și categorice autorul anali
zează fiecare formație.

Toate formațiile prezente la 
concurs, cu excepția celei din A- 
ninoasa, sînt calificate ca slabe 
prin aprecieri ca: „Ne-am aș
teptat la un spectacol cît se poa
te de bun. avînd în vedere po
sibilitățile și experiența scenică 
a membrilor formației (e vorba 
de amatorii din Lonea). A 
buit însă să ținem seama de 
labilitatea proverbului : „La 
mul lăudat să nu te duci cu 
cui". Oare toate formațiile 
avut numai părți slabe, numai 
lipsuri ? !

Ceea ce este demn de remar
cat în articolul amintit intitu
lat „Constatări pe marginea con
cursului echipelor artistice de a- 
matorî" este capitolul „Conclu
zii" în care autorul consemnea 
ză : mișcarea artistică de ama
tori trebuie să se dezvolte în 
spiritul luptei pentru calitate; 
formația amatoare trebuie să 
promoveze în munca sa artistică 
aspectele vieții contemporane; 
munca amatorilor să aibă con
tinuitate; calitatea unui specta
col depinde în bună măsură de 
o judicioasă distribuție etc. Cea 
mai importantă 
sub formă de propunere și pe 
urmele căreia 
este: „UNELE FORMAȚII AU 
NEVOIE DE SPRIJINUL UNOR 
INSTRUCTORI CALIFICAȚI. 

ȘI, PROFESIONIȘTII TEATRU
LUI DE STAT POT AJUTA E- 
FICACE . ECHIPELE". Această 
propunere nu este de fapt nouă. 
Ea a fost făcută cu mult timp 
în urmă de 
cluburilor și 
Valea Jiului.
s-au și înregistrat de fapt unele 
rezultate. Astfel este cunoscut 
efortul depus de sofii Temelie la 
clubul din Petroșani, de actorul 
Al. Jeles la Vulcan și alții; Din ■ 
păcate însă această propunere 
venită de data aceasta din par
tea unui actor este îmbrățișată 
de foarte putini colegi ai auto
rului. Cluburile din Petrila, Lo
nea, Lupeni, Uricani așteaptă 
cu nerăbdare ca propunerea ac
torului autor al 
mintit 
viață.

/
spună în cadrul aces- 
culturale". După sta- 

concluzii gene-

concluzie făcută

am pornit noi

către conducerile 
sindicatelor din 
In realizarea ei

IN CLIȘEU : O scenă din film, 
nu fac niciodată sport, nu pățesc 
niciodată pe teren, dar sînt „cu
noscători" ai fotbalului ți care sînt 
în stare de orice..., in tribune.

Trei prieteni, Jan Sekac, Топко 
Bariak și Mislco Drozd, cate lu
crează împreună1 la un birou de 
proiectări, sînt suporteri îndîrjiți 
ai echipei lor preferate de fotbal. 
Deși în viața lor particulară și la 
birou se arată a fi cetățeni pon
derați, pe stadion ei devin fanatici, 
provoacă scandaluri, aprind hîrtii 
în tribune, interpelează pe jucă
tori și pe arbitru etc.

Prietenii noștri ard de nerăb
dare de â asista la întîlnirea de 
fotbal Cehoslovacia—Brazilia careț 
trebuie să aibe loc în dumineca ț 
următoare. Dimineața, la birou, ’ 
ei țin un consiliu pentru, a desco- • 
peri mijlocul de procurare a bi- * 
letelor. Cel mai tânăr din ei, Miș- ș 
ко, vrea să alerge la agenție, dar f 
directorul institutului • îi încredin- î 
țează o lucrare urgentă. Totuși i 
Mișko știe să se sustragă de la ? 
obligații. El mănîncă o bucată de ș 
săpun, cretă și cafea, ceea ce îi f 
provoacă temperatură și îl ajută • 
să ajungă curînd la spital. •

De aici 'scapă suficient de re- ’ 
pede pentru a trece pe la agenție, |

prize ținind tot timpul încordată 
atenția... spectatorilor de film.

Această comedie antrenantă, pli
nă de voie bună are totodată o 
contribuție însemnată la educarea 
unor pături de spectatori în spi
ritul unei atitudini demne și res
ponsabile în toate împrejurările 
vieții, combătînd „microbismul" și 
superificialitateâ.

Atenție, amici ai fotbalului 1 
Filmul „Spectatori în ofsaid" se 
adresează în primul rînd dumnea
voastră ; deci arenție să nu fiți 
prinși... în ofsaid 1

Angajament
' Numeroase brigăzi de 
mineri din Valea Jiului 
lucrează în contul anului 
viitor (ziarele). >

(Text pentru brigsu-ne 
artistice de agitație).

să
articolului a. 

prîndă cît mai curînd

M. DUMITRESCU

Vesel, șeful de brigadă 
Âjungînd la ort 
Și-a găsit ortacii gata, 
Adunați.......în front".
—- „Hai, noroc și voie bună 1
Azi în abataj,
Pune-ți mîna pe pichamăr 
Cu mai mult curai.
Dragi ortaci, în noul an 

T De-astăzi vom păși, 
dar din nenorocire toate biletele • Chiar cu prima tonă care 
fuseseră deja vîndute. Situația pare $ 
disperată însă amicii noștri nu 
dau bătuți.

★

Brigăzile științifice pe teren
Una din principalele forme ale 

activității culturale care contribuie 
la răspîndireâ cunoștințelor știin
țifice, a concepției materialiste 
despre lume, la combaterea su
perstițiilor și prejudecăților etc., o 
constituie brigăzile științifice.

Privind conținutul muncii brigă
zilor științifice, acestea trebuie să 
aibă în vedere obiectivele politi- 
co-economice stabilite de partid, la 
a căror înfăptuire participă cu en
tuziasm oamenii muncii. Brigăzile 
științifice sînt chemate să contri
buie la explicarea științifică a fe
nomenelor naturii și societății, să 
popularizeze larg cuceririle tehnico- 
științifice ale Uniunii Sovietice și 
a celorlalte țări socialiste, să ex
plice problemele situației interna
ționale.

Răspunsurile pe care le dau - 
membrii brigăzilor în deplasările 
pe care le au pe teren trebuie să 
fie legate de practica construcției 
socialiste folosind pentru aceasta 
atît material intuitiv (hărți, dia
grame, machete etc.) cît și exem
plificări prin unele experiențe care 
vor duce la o mai bună înțelegere 
a fenomenelor. Semnificative sînt 
în această direcție metodele folo
site de către prof Kraus Septimia. 
Pentru a arăta care sînt mijloacele

de îmbunătățire și creștere a dife
ritelor plante și felul cum trebuie 
îngrijite, a prezentat o colecție de 
plante vii de diferite mărimi pe care, 
după explicare, le-a dat cetățenilor 
pentru a le îngriji. Alți membri 
ai brigăzilor științifice ca prof. 
Iancu Emilia de la Școala medie 
Lonea a efectuat o serie de expe
riențe în fața oamenilor pentru 
explicarea unor fenomene ale na
turii, tov. prof. Turca Zoe, Stoi- 
can Petru, Păunescu Dumitru, dr. 
Isac Fulviu, dr. Rusu Gheorghe și 
alții au prezentat o serie de plan
șe, diagrame, hărți etc. Toate a- 
cestea au făcut ca participanții să 
înțeleagă răspunsurile la întrebă
rile puse și să rămînă cu o serie 
de învățăminte.

Deosebit de importantă în acti
vitatea brigăzilor este și munca 
organizatorică. Pentru o cît mai 
mare eficacitate, o cunoaștere mai 
profundă a sarcinilor importante 
brigăzile științifice trebuie ca să 
țină o strînsă legătură cu : Secția 
învățămînt ți cultură, subfiliala 
S.R.S.C., Consiliul local al sindi- ■ 
calelor etc., care le ajută în în
treaga activitate. In această direc
ție pot fi citate ca exemple bune 
brigăzile științifice din Lonea, Lu- 
peni, Vulcan și brigada Școlii de

nr. 2 Petroșani. O slabă7 ani 
preocupare au manifestat brigăzile 
Școlii medii Petroșani, Școlii de 7 
ani nr, 1 ți- nr. 4 Petroșani care 
nu au nici pînă la ora actuală pla
nificarea muncii lor și, bineînțeles 
nu au nici o deplasare pe teren.

Brigăzile științifice se bucură de 
aprecierea crescindă a maselor de 
oameni ai muncii. întrebările se re
feră la domenii foarte variate ca 
literatură, tehnică, astronomie etc. 
Profesorii de geografie, fizică, etc., 
sînt asaltați cu întrebări referi
toare la fața ascunsă a Lunii, la 
natura meteoriților și în special 
la zborul omului în Cosmos. Ță
ranii care mai demult nu cunoș
teau decît comuna și satele înveci
nate astăzi se interesează despre 
viața nouă a poporului cuban, de 
aspectele crizei generale a capita
lismului ele.

Toate acestea atrag după sine 
responsabilitatea membrilor din* 
brigăzile științifice pentru a se 
pregăti cît mai temeinic și a fi cît 
mai mult în mijlocul cetățenilor.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată și în ce privește strînge- 
reâ și repartizarea întrebărilor. în
trebările trebuie adunate, fie de 
către conducerile căminelor cultu
rale. a cluburilor sau chiar de

Va ieși la zi! 
Ne-am . luat angajamentul 
Ca de Anul Nou. 
3000 tone die cărbune 
Să le dăm cadou 
Patriei scumpe, căci de-astăzi 

_ Muncind mereu cu spor, 
o săptămînă înainte de efectuarea l Noi vom da cărbune pentru 
deplasării. Odată întrebările fiindț Anul viitori 
strînse, responsabilul brigâzii știin- f 
țificc repartizează întrebările pe? 
specialiști, cu care ocazie se sta- * 
bilește și materialul ce este necesar 
la prezentare.

Este bine ca deplasările brigă
zilor științifice să fie însoțite de 
programe artistice, date de forma
țiile căminelor culturale, cluburi
lor sau de formațiile artistice ale 
școlilor respective. Așa a procedat 
brigada științifică din Vulcan care 
la data de 12 noiembrie 1961 în 
deplasarea efectuată la Dealul 
Babii unde a prezentat după epui
zarea răspunsurilor un program ar* 
tistic dat de elevii școlii medii din 
Vulcan. Astfel au procedat și bri
găzile științifice de la Școlile de 
7 ani nr. 2 și nr. 3 Petroșani,

Eficacitatea dovedită de aceste 
brigăzi in popularizarea unor cu
noștințe din toate domeniile știin
ței a fost nu odată reliefată de 
cei care punînd întrebări au pri
mit răspunsuri clare și precise. Pe 
viitor este necesar insă ca tot mai 
multe brigăzi științifice să se de
plaseze în mijlocul celor ce mun
cesc, pentru ai ajuta să înțeleagă 
anumite fenomene și relații din 
natură și societate.

PETRU MARCU 
metodist cultural

componenții brigăzilor cel puțin

sei

f
?

CU I

IOAN SASAREAN
student l.M.P.

Vitrina cu cărți
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săi autorul „Povestirilor 
vtnător" și al „Primei iu- 
se va dezvălui în acest vo- 

și ca autor al unor poeme.

ІІЦІНІН: №№ nu. 10
Pentru foarte multi din citi

torii 
unui 
biri" 
lum
poezii și poeme în proză. Nu mai 
puțin Interesante sînt numeroa
sele ..Amintiri din literatură și 
viată" sau capitolul „Amintiri 
necrologuri, recenzii și prefețe" 
în care Turgheniev ne familiari
zează cu atmosfera literară a 
epocii sale și ni se relevă ca un 
priceput evocator al vieții sî 
creației unor confrați în ale 
scrisului că : Pușkin, Lermontov, 
Jukovski, K,rîlov, Ostrovski, Sev- 
cenko, Tolstoi și alții.

Volumul de fată cuprinde și 
un mare număr de note redac
ționale și de un cuprinzător n- 
dice alfabetic al numelor mențio. 
nate în carte.
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Sâ asigurăm o largi pătrundere a presei 
In rindurile oamenilor muncii - 

!

Difuzarea presei constituie o 
parte integrantă a muncii politice 
de masă desfășurată de organiza
țiile de partid pentru mobiliza
rea oamenilor muncii la înfăptui
rea operei de desăvirșire a cons
trucției socialiste în patria noas
tră. Interesul deosebit pe care toți 
cei ce muncesc îl poartă presei 
noastre constă in faptul că presa are. 
иц țol important în lupta pentru 
construirea Vieții noi, ea fiind un 
organizator, agitator și propagan
dist colectiv în lupta pentru apli
carea în viață a politicii partidu
lui.

In cadrul unei analize făcută 
de Comitetul regional de partid a- 
supra difuzării presei in regiune, a 
ieșit în evidență faptul că în mun
ca de difuzare a presei s-au ob
ținut unele succese. Organizațiile 
de partid se ocupă mai îndea
proape de difuzarea presei, reu
șind astfel să asigure o pătrun
dere largi a cuvintului scris al 
partidului în mase. La munca po
litică pentru mobilizarea oameni- 
hir muncii din Valea Jiului la în
făptuirea sarcinilor economice ela- 
boeme de cel de-al III-lea Con- 

al P.M.R., la educarea so
cialistă a maselor, a contribuit 
mult și faptul că în bazinul nos
tru carbonifer numărul abonamen
telor la publicațiile la presa cen
trală și locală se ridică în acest 
an la 69.688. Aceasta dovedește 
dragostea oamenilor muncii față 
de presa noastră. Ei găsesc în 
presă un sprijin permanent în în
deplinirea planului, în lupta pen
tru c calitate mai superioară a 
producției, pentru economii și re
ducerea prețului de cost. „Scîn- 
teia“ și urmînd exemplul ei, în
treaga presă înfățișează experiența 
pozitivă în cele mai diferite1 do
menii de activitate, ajută la înlă
turarea lipsurilor, țin permanent 
treaiă - atenția oamenilor • muncii 
spre principalele probleme pe care 
le ridică înfăptuirea mărețelor sar- 
c/ni trasate de cel de-al III-lea 
f ngres al P.M.R.
"Sorbind de pătrunderea presei 
în localitățile Văii jiului, merită 
să fie scoasă în evidență preocu
parea și experiența pozitivă a co
mitetului de partid al minei Ani- 
noasa, care a luat măsuri ca în 
fiecare organizație de bază un to
varăș să răspundă de colectarea 
abonamentelor și difuzarea presei. 
Important este că acest tovarăș are 
grijă ca fiecare abonat să ajungă

î- fiecare zi în posesia ziarului 
pe care l-a solicitat. La mina A- 
nincasa în prezent pătrund 3300 
publicații diferite. Metoda bună 
folosită de comitetul de partid al 
minei Aninoasa trebuie îmbrăți
șată și de organizațiile de partid 
de la exploatările miniere Lonea, 
Lupeni, Vulcan, pentru a lichida 
neajunsurile care există în colec
tarea abonamentelor, în ce priveș
te difuzarea. La aceste mine nu
mărul de - abonamente a scăzut 
față de necesități, iar ziarele nu 
ajung la timp în mîna cititorilor. 
Neprimîrea abonamentelor la timp 
provoacă nemulțumiri îh rîndul 
oamenilor muncii. 1

In prezent sîntem în perioada 
în care trebuie desfășurată o 
muncă susținută pentru colectarea 
abonamentelor pe anul 1962. Or
ganelor, organizațiilor de partid 
Ic revine sarcina de a acorda o 
deosebită atenție sporirii număru
lui de abonamente âtît la presa 
de partid, cît și la presa de ti
neret, a sindicatelor, la .celelalte 
publicații. Tinînd seama de rolul 
important pe care îl art presa, 
organizațiile de partid să desfă
șoare o susținută muncă politico- 
organizatorică pentru ca nici un 
om al muncii din întreprinderile 
și instituțiile Văii Jiului să nu 
rămînă neabonat la presă.

In acest scop birourile organi
zațiilor de bază să traseze sarcini 
concrete unui membru al biroului 
organizației de bază ca acesta să 
ajute concret în activitatea lor co
lectivele de difuzori voluntari, să 
instruiască difuzorii, să populari
zeze experiența celor care obțin 
rezultate bune. Birourile organiza
țiilor de bază vor trebui să insiste 
ca fiecare membru sau candidat 
de partid să fie abonat la presa 
de partid. In rîndul membrilor 
birourilor organizațiilor de bază, 
a propagandiștilor și agitatorilor, 
trebuie larg difuzată, „Munca de 
partid”, „Lupta de clasă”, „Pro
bleme ale păcii și socialismului”, 
„Carnetul agitatorului”.

Asigurînd o largă pătrundere a 
presei în rîndul oamenilor тнпсіі 
din unitățile respective, organiza
țiile de partid își vor putea asi
gura un sprijin puternic în munca 
politică de mobilizare a maselor 
la înfăptuirea politicii partidului.

DAN VALER
instructor al Comitetului orășenesc 

de partid — Petroșani
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Ini cadrul unei consfătuiri de 
producție ținută la sectorul I 
al minei Uricani în august 
a. c., brigada condusă de Șer
bănescu Ioan care lucrează la 
pregătiri pe stratul 9 s-a an
gajat să realizeze în fiecare
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BRIGADĂ 
FRUNTAȘĂ

ooooooooooooooooooooooooooo

lună depășiri de plan 1 
10—15 la sută, economii 
prețul de cost în valoare 
1500 lei și lucrări de 
litate.

Recent, cu prilejul 
asupra rezultatelor

bună

între 
la 
de 

ca-

analizei 
obținute 
condusă
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ț în întrecere, brigada
ț de Șerbănescu Ioan a fost e- 
J vidențiată pe sector pentru de- 
t pășirea angajamentelor. Deși a 
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lucrat în condiții mult mai 
grele decît cele obișnuite din 
cauza neregiularității stratului 
de cărbune, membrii brigăzii 
au realizat în perioada 1 au
gust — 
înaintare 
m. 1., o 
2000 lei
bună calitate.

20 noiembrie a. c. o 
lunară medie de 55 
economie de peste 
și au dat lucrări de
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FORUMUL MONDIAL 
AL OAMENILOR MUNCII

La 4 decem
brie Palatul 
Congreselor din 
Kremlin își va
deschide larg ușile în fata dele- 
gatilor oamenilor muncii din a- 
proape toate țările lumii.

In luna februarie a. c. Comi
tetul Executiv al Federației Sin
dicale Mondiale a adoptat în șe
dința sa din Berlin hotărîrea de 
a convoca la Moscova între 4 și 
16 decembrie 19,61 cel de-al 
V-lea Congres mondial al sindi
catelor. Acest Forum este che
mat să exprime părerea munci
torilor din toate țările în cele 
mai importante probleme ale 
contemporaneității: problema
păcii, problema dezarmării ge
nerale și totale și a lichidării ru
șinosului jug colonial, problema 
îmbunătățirii condițiilor de trai 
și de muncă ale oamenilor mun
cii din țările capitaliste. Con
gresul va stabili sarcinile sin
dicatelor în problemele de impor
tantă vitală pentru oamenii mun- - 
cii din întreaga lume.

De aceea, nu este de mirare 
că comunicatul cu privire la 
convocarea celui de-al V-lea 
Congres Mondial al Sindicate
lor și-a găsit un viu ecou în rîn
dul sindicatelor și al oamenilor 
muncii din cele mai diferite țări.

Pe adresa Biroului Executiv 
al Federației Sindicale, Mondiale 
sosesc sute de scrisori din partea 
sindicatelor de pe toate conti-

.. ... .......... ........... .

—=— nentele. In aces-
de LEONID SOLOVIOV te scrisori oame-

secretar al C.G.S. din U/R.S.S. эд щиясй își ex
primă năzuințele 

strîngerea rîndurilor în 
comună, dorința de a par
ia discutarea celor mai

spre 
lupta 
ticipa 
arzătoare probleme ale contem
poraneității.

Pregătirile în vederea congre
sului se apropie de sfîrșit. □ 
comisie alcătuită dlin reprezen
tanți ai diferitelor sindicate 
numeroase țări ale lumii a 
borat și a supus discuției 
menilor muncii proiectul 
Cartă pentru asigurările, sociale. 
In această Cartă sînt definite 
cele mai importante principii ale 
apărării intereselor oamenilor 
muncii în caz de boală, acrfdeh- 
te în producție, șomaj și blttî- 
nete.

Biroul Executiv al 
adopîat încă din iunie și a su
pus discuției largi a tuturor sin
dicatelor și oamenilor muncii, 
fără excepție, proiectul unui! 
Program de acțiune al sindica
telor, în apărarea intereselor și 
drepturilor oamenilor тцпсіі. In 
acest document important, se re
flectă poziția mișcării sindicale 
internaționale în principalele 
probleme ale zilelor noastre. Au 
fost trasate sarcini concrete sin
dicatelor în luptă pentru reven
dicările imediate ale oamenilor 
muncii simpli de pe pămîrit.

Proiectul de Program va con
stitui o bază pentru strîngerea 
rîndurilor oamenilor muncii în

din 
ela- 
oa- 
de

F.S.M. a

S-au împlinit două decenii de cînd forjorul Seprodi luliu lu
crează la U. E. Vulcan. In acest răstimp zeci de țineri au deprins 
meșteșugul de forjor de la acest muncitor conștiincios. Chiar și 
acum, după două decenii de muncă, comunistul Seprodi nu se 
lasă întrecut.

Iată-1 în stingă — lucrind cu unul din ajutoarele sale lai 
ciocanul penumatic.

lupta și mai activă pentru inte
resele și drepturile lor, va con
stitui un ajutor serios în pregă
tirea și lucrările congresului. 
După aprobarea de către cel 
de-al V-lea Congres mondial al 
sindicatelor, proiectul va deter
mina întreaga activitate a F.S.M. 
pe anii următori.

Lupta Federației Sindicale 
Mondiale pentru satisfacerea ne
cesităților imediate ale oameni-' 
lor muncii, politica sa de uni
tate și fidelitate fată de intere
sele clasei muncitoare își găseș
te pretutindeni sprijirt și cuce
rește simpatia oamenilor muncii.

Tocmai prin aceasta se expli
că uriașul interes pe eare îl ma
nifestă fată de acest congres 
muncitorii și funcționarii din ma
joritatea țărilor lumii. In Chile, 
Finlanda, Japonia și în ăltd’ cî
teva țări, sindicatele care, nu fac 
parte din F.S.M. au creat comi
tete în vederea pregătirii pentru 
congres. Din partea a numeroa
se sindicate sosesc cereri de a li 
se permite să-și sporească nu
mărul dtelegatilor. Toate acestea

(Continuare in pag 4-a)

Noaptea se lăsase de mult a- 
supra orașului și, odată cu ea, 
o liniște adîncă. Prin ceața nop
ții, lămpile de neon fși cerneau 
lumina albăstruie asupra străzii 
principale, pe a cărei lungime nu 
distingeai nici măcar silueta vreu
nui întîrziat. Doar dinspre restau
rantul „Minerul“ se auzeau din 
cînd in cînd glasuri dogite de 
băutură

— Să trăiești Robert și să 
joci fotbal in A pînă... hîc... la 
adinei bătrînețe. Să~ți trăiască și 
nevasta că i... hîc... mereu ală
turi de tine. Așa familie, tînă- 
ră... hic... simpatică... hîc.,. îmi 
place. Să bem, Robert, în cins
tea voastră...

Soții Cosmoc n-avură timp să 
găsească un răspuns la atît de 
mișcătoarele urări ale lui nea 
Miron, amicul lor devotat, că 
ospătarul interveni din nou. pen
tru a nu știu cita oară :

— Vă rugăm frumos, ara în
chiderii a trecut de mult...

— Plecăm... hîc... dacă he mai 
dai un rînd '

— Un „rînduleț" și gata — 
reuși să lege Cosmoc, cîteva cu
vinte, în sprijinul „ideii' lui nea 
Miron.

După ce „rîndul" ju lichidat 
pînă la ultima picătură, cei trei 
plecară. Politicos din naștere, 
nea Mircn făcu loc mai tatii 
soției lui Cosmoc, apoi lui Cos
moc însuși, după care își făcu

și el vînt în stra
dă. Prin minte 
îi străfulgeră o 
părere de rău că

IM 0 c R Ѳ
n-a ieșit el primul, nu de alta, 
dar așa i-ar fi putut preveni pe 
ceilalți că afară se lăsase un pui 
de ger,

— Ce vre... vreme frate, zise 
Miron. Pînă la voi acasă e cam 
mult și înghețați. Hai să mai 
luăm un rînd, ca să aveți „ca
lorii" pînă acasă 1

Dar tocmai în acel moment, 
de după colț apărură strălucind 
farurile salvării spitalului din Pe
troșani. Cînd vezi salvarea aler- 
gînd de-a lungul străzilor, parcă 
ți se strînge inima : oare va so
si la timp pentru a alina o suferință? 
Nea Miron nu se chinuia însă 
cu asemenea frămîntări. Cu ochii 
strălucind de bucurie le spuse 
soților Cosmoc :

— Am să vă duc acasă dom
nește. Ne~a salvat... salvarea I

Și-n acest moment, nea Miron 
își aminti că pe el îl mai chiamă 
și Dîlja și că el e șeful serviciu 
lui de aprovizionare al spitalu
lui, iar salvarea fiind a spitalului 
e în același timp și a lui. Se 
postă, cu mîna ridicată în sus, 
în mijlocul străzii. Salvarea stopa 
lingă el.

— Unde mergi, mă ?.,.
— Dom șef, am de adus o 

bolnavă de pe strada Micu 
Klein.

— Las-o dracului mă, și du-ț 
mai întîi, pe dînșii acasă, la 
blocuri.

In mașină se afla și tovarășa 
Doczi Elisabeta, salariată a 
Combinatului carbonifer, care nu

FOILETON
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știa ce să creadă față de cele ce 
se întîmplau. Fusese trezită în 
miez de noapte de o vecină a 
ei, Szekeres Rozalia, care se 
îmbolnăvise grav. S-a îmbrăcat, 
a alergat într-un suflet la spital 
unde a cerut ajutor. Medicul d‘e 
serviciu, după ce i-a cerut unele 
lămuriri despre bolnavă, i-a spus 
că el nu poate veni, dar trimite 
un felcer cu autosalvarea ca s-o 
aducă. Dar salvarea era plecată 
și trebuia să aștepte pînă la în
toarcere. Cît de greu trec minu
tele în asemenea situații! lnsfîr- 
șit> după vreo 40 de minute sal
varea s-a întors și împreună 
cu felcerul Marcu Gheorghe, to
varășa Doczi a plecat cu auto
salvarea spre domiciliul bolnavei. 
Peste cîteva minute s-ar fi aflat ■ 
în fața bolnavei dacă în fața 
mașinii n-ar fi apărut acest dom 
șef Dîlja.

— Bine tova-
II I1 tăși, dar dacăU l1 întîrziem și moa-

re vecina mea!
E vorba de un suflet de om.
Salvarea nu-i făcută să care
noaptea bețivii acasă !

Șofer, tu mă cunoști, eu sînt,
hîc, șeful. De cine asculți ?

Felcerul Marcu, interveni și el, 
cu o adîncă părere de rău că nu 
duhnește și el a țuică, asemenea 
șefului și familiei Cosmoc, Dar, 
convins că dacă-i tine în sprijin, 
îi poate pica și lui o .țuică din 
partea șefului, spuse cu compe
tență :

— Mergi întîi la blocuri și 
după aceea ne întoarcem la 
bolnavă. Sîntem motorizați și 
totul merge repede.

— Dar dacă moare vecina ? 
suspină tovarășa Doczi, cu lacrimi 
în ochi.

— Moare pe i drăcu ! spuse 
Marcu, prețuind cuvintele Șefu
lui, sigur că odată cu asta își 
asigură țuica.

— Ascultă șofer, duci pe 
dumnealor acasă. După aia fa
ceți ce vreți. Lămurit ?

— înțeles, dom’șef ! răspunse 
felcerul Marcu.

— Bine, dom’șef, încuvință șo
ferul. ambalînd motorul.

Soții Cosmoc urcară și mașina 
porni în direcția opusă celei care 
trebuia Iută. In sfîrșit, salvarea 
stopă în fața blocului, în care lo

cuia familia Cosmoc. Pînă la 
despărțire, felcerul Marcu își mai 
îmbogăți întrucâtva bagajul de 
cunoștințe în domeniul fotbalului, 
discutînd amical cu „mijlocașul'1- 
echipei Jiul despre antrenamente, 
despre fente, plecînd insfîrșit spre 
bolnava de pe strada Micu Klein 
cu convingerea că dacă își lua 
din timp seama, se putea face și- 
el fotbalist. Ce, adică el n-ar 
reuși să „dribleze" tot atît de 
bine citeva sticle, să le „fenteze" 
ireproșabil, dîndu-le gata ?

ir
Dimineața, tovarășei Szekereș 

îi era mai bine. Fusese internată 
în spital într-o stare destul de 
gravă; pînă la sosirea salvării 
aproape că își pierduse conștiin
ța. Mașina sosise totuși, și bine 
că n-a fost prea tîrziu. Nici mă
car n-ar fi știut din cauza cui 
ar fi pățit-o : din pricina micro
bilor bolii, sau a microbilor de 
teapa Iști Dîlja, a lui Marcu. 
Căci, intr-adevăr, пи-ți vine a 
crede cum de într-un spital, un
de se duce o luptă pe viață și 
pe moarte cu tot felul de microbi, 
cum se face că alți microbi tot 
atît de periculoși, dar^ care o- 
cupă diferite posturi, sînt lăsați 
să-și facă de cat ?

B. 1ONESCU
(După o sesizare trimisă redac

ției de tov. Doczi Elisabeta, sa
lariată a C.C.V.J.)
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Adanarea Generală a O.N.U. a aprobat 
două documente importante

NEW YORK 25 (Agerpres).
La 24 noiembrie Adunarea 

Generală a O.N.U. a aprobat 
două dintre cele mai importante 
documente ale actualei sesiuni. 
Primul document, rezoluția ca
re prevede transformarea conti
nentului african într-o zonă de- 
nuclearizată și care conține de 
asemenea un apel adresat tutu
ror statelor din lume de a se 
abține de la folosirea continen
tului african pentru experiențe 
nucleare, pentru păstrarea și 
transportarea armei nucleare, a 
lost adoptat cu 55 de voturi și

Dezvoltarea industriei 
energetice a U. 
Interviul acordat de

MOSCOVA 25 (Agerpres)
In cadrul unui interviu acor 

dat unui corespondent al agen
ției TASS, Ignati Novikov, mi
nistrul Construcției de centrale 
electrice din U.R.S.S. a declarat 
că potrivit prevederilor progra
mului de dezvoltare al econo
miei sovietice pe următorii 20 
de ani în Uniunea Sovietică ur
mează să fie date în exploatare 
în fiecare an capacități energe
tice echivalente unor giganti e- 
nergetici cum este cea mai mare 
centrală electrică din lume, 
„Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S." de pe Volga.

Centralele electrice construite 
pînă în prezent în U.R.S.S. au o 
putere totală de aproximativ 70
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IN ECUADOR

Măsuri pentru protejarea 
țăranilor indieni

QUITO 25 (Agerpres)
Ministrul Muncii și securității 

sociale al Ecuadorului, Juan Isaac 
Lovato; a cerut Camerei agricole 
adbptarea unor măsuri de protejare 
a țăranilor indieni și eliminarea 
sistemului feudal denumit „hua- 
sipungo" care a transformat viața 
indienilor într-o viață de iobag. 
Lovato a subliniat necesitatea ca 
micile bucăți de pămînt lucrate de 
indieni să devină proprietatea lor 
personală. El a sugerat, de ase
menea; luarea de măsuri care să 
ducă la mărirea salariilor indie
nilor precum și desfășurarea în 
rîndurile lor a unei activități cul
turale de luminare.

------- — —------- —

Forumul Mondial al oamenilor muncii
(Urmare din pag. 3-a)

vor asigura fără îndoială con. 
greșului un caracter larg, re
prezentativ. Cel de-al V-leai Con
gres mondial al sindicatelor va 
constitui, după cum se sublinia
ză în proiectul Programului de 
acțiune, „un măreț Forum al oa
menilor muncii din întreaga lu
me, indiferent de profesiunea, 
convingerile politice, convinge
rile religioase și apartenența sin
dicală".

De la tribuna acestui Forum 
va răsuna, în atmosfera unei 
autentice libertăți și democrații, 
glasul puternic al clasei munci
toare plin de hotărîrea de a ob
ține satisfacerea revendicărilor 
sale juste: pace, independentă 
națională, democrație și pro
gres social.

Aăuncitorii și funcționarii so
vietici, credincioși solidarității 
proletare internaționale, salută 
cu căldură hotărîrea F.S.M. de 
a convoca cel de-al V-lea Con
gres -mondial al Sindicatelor la 
Moscova, capitala U.R.S.S. Noi 
vedem în aceasta o încredere a- 
cordată de mișcarea sindicală 
internațională și de Federația 
Sindicală Mondială, sindicatelor 

44 de abțineri. Nimeni nu a vo
tat împotrivă.

Al doilea document declarația 
cu privire la interzicerea folosi
rii armei nucleare și termonu
cleare, care menționează că fo
losirea acestei arme reprezintă 
un război împotriva întregii o- 
meniri, a fost adoptată în ciuefa 
împotrivirii vădite a tărilșr 
membre ale N.A.T.O. în frunte 
cu Statele Unite. Pentru această 
declarație au votat 55 de dele- 
gătii, 20 au votat împotrivă și 
26 de dtelegații s-au abținut de 
la vot.

de construcții 
R. S. S.
I. Novikov

milioane kW, iar puterea centra
lelor electrice care urmează să 
fie construite în următorii 20 de 
ani va fi de aproximativ 500 
milioane kW.

Termocentralele cu o putere de 
1,2—4 milioane kW și nodurile 
hidroenergetice — giganți cu o 
putere de 4—6 milioane kW re
prezintă viitorul energeticii so-1 
vietice.

Intre anii 1961—-1980 se pre-- 
vede construirea a 180 hidro
centrale puternice, 200 termocen
trale raionale și a 260 termocen
trale mari.
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ȘTIRI DIN R.P. MONGOLĂ
Un oraș modern

Ulan-Bator — capitala R. P. 
Mongole are o istorie de peste 
300 de ani. înainte de revoluție 
era doar un mic centru religios 
cu cîteva mînăstiri și temple. Ma
joritatea locuitorilor trăiau în iurte 
de pîslă.

Noua viață a capitalei țării a 
început abia după revoluția popu
lară. Intr-o perioadă- scurtă stră
zile întortochiate și cocioabele au 
dispărut, în locul lor fiind cons
truite case cu mai multe etaje, 
școli, teatre, palate de cultură, clu
buri. muzee, magazine, restauran
te, spitale etc.

In prezent Ulan-Bator este un 
oraș mare și modern, un impor
tant centru industrial și cultural 
al țării, în care ‘se află aproape 

sovietice. Noi prețuim această 
încredere și ne străduim să o 
îndreptățim.

Delegații la congres vor fi și 
oaspeți ai muncitorilor din Mos
cova. Constructorii de automo
bile din capitala sovietică îi vor 
primi pe oaspeții străini în mi
nunatul lor P'alat al Culturii. 
Astfel de întîlnîrî vor avea' loc 
la Casa Centrală a feroviarilor, 
la Palatul Culturii al construc
torilor, Ia Casa de Cultură a 
Combinatului „Triohgornaia Ma- 
nufaktura".

Metalurgiști, feroviari, tipo
grafi — oameni’ de cele mai di
ferite profesiuni din străinătate 
vor dori probabil să se întîl- 
nească cu colegii lor sovietici 
și din alte orașe. Salutăm din 
toată inima astfel de întîlniri. 
S-au prevăzut călătorii la Lenin
grad, Tașkent, Kiev, Tbilisi, 
Volgograd, Baku și în alte 
orașe. Fie ca docherul din Ode- 
sa și docherul din Marsilia, mi
nerii din Donbas și din Walles 
să se întîlnească în port și în 
mine. Ei au despre ce discuta. 
Țelul lor doar este unic: pace 
și o viață mai bună pentru o- 
mul muncii.

N.A.T.O. acorda sprijin 
dictatorului Salazar
CONAKRY 25 (Agerpres)
După cum anunță agenția Pren- 

sa Latina, Mario Andrade, lider 
al Mișcării populare de eliberare 
din Angola, a acordat un inter
viu ziarului „Ultima Hora“ în ca
re acuză S.U.A., Marea Bri- 
tanie, Germania occidentală și 
N.A.TjO. că acordă ajutor mili
tar cbțkKorului portughez Sala
zar în războiul de exterminare dus 
împotriva poporului angolez.

Andrade a anunțat în interviul 
său că în prezent se întreprind 
acțiuni pentru fuzionarea „Mișcă
rii popelare de eliberare" cu cea
laltă importantă organizație ango- 
leză, „Uniunea poporului angolez" 
condusă de Holden Roberto, în ve
derea formării unui front de eli
berare în Angola.
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IN FRANȚA

ZI DE LUPTĂ PENTRU PAGE 
ÎN ALGERIA

PARIS 25 (Agerpres)
Biroul Național al Partidului 

Socialist Unificat din Franța a lane 
sat apelul- de a se organiza „Ziua 
națională de acțiune" pentru pace 
în Algeria împotriva activității te
roriste a ultracolonialiștilor. In de
clarația dată publicității de către 
Biroul Național se arată că în, 
prezent pacea în Algeria este „mai 
puțin ca oricînd o problemă numai 
a guvernelor". Pentru desfășurarea 
cu succes a „Zilei naționale de ac
țiune" este necesar în primul. rînd 
sprijinul sindicatelor.

20 la sută din populația R. P. 
Mongole. întreprinderile industria
le ale orașului dau 50 la sută din 
producția industrială a țării. Ast
fel, combinatul industrial dă o 
producție anuală în valoare de 70 
de milioane tugricî, fabrica tex
tilă — O producție anuală de 
1.100.000 metri țesături, fabrica de 
încălțăminte — o producție de 
1,2 milioane perechi de încalță- 

-rfninte etc.
Ulan-Bator a devenit un oraș 

al școlilor. In institutele sale de 
învățămînt studiază circa 35.000 
de persoane.

Succese ale crescătorilor 
de animale

Oamenii muncii din R.P. Mon
golă au aflat cu satisfacție des
pre sucesele obținute de bătrînul 
cioban H. Cioihamț din aimacul 
Bulgan care îngrijește o turma de 
1.200 de oi. El a depășit aproape 
de două ori planul producției de 
lînă. Rezultate bune au obținut 
și alți muncitori din ramura creș
terii animalelor. Astfel șase mul
gătoare din gospodăria agricolă 
de stat Batsumbor au. obținut în 
perioada de vară de la fiecare din 
vacile date lor în îngrijire, cîte 
2.145 litri de lapte — față de 
media de 400—600 litri cît dau 
în perioada de lactație vacile din 
rasa mongolă locală. De asemenea, 
crescătorii de animale din aimacul 
Arahan au depășit planul de spo
rire a efectivului de vite, au ter
minat cu bine pregătirile de iarnă 
etc

Un nou cartier de locuințe
La sud-vest de podul păcii din 

Ulan-Bator, pe un loc viran, a 
început construirea unui nou car
tier de locuințe. Acolo se înalță 
23 de blocuri de cîte 3—4 etaje 
în care se vor muta 1.084 de fa
milii. Cartierul va avea noi ma
gazine, creșe și grădinițe pentru 
copii, o librărie, un restaurant și 
altele.

COMUNICATUL 
SOVIETO FINLANDEZ

MOSCOVA 25 (A^rpres) — 
TASS transmite :

La Moscova a fost publicat co
municatul oficial referitor la con
vorbirile dintre Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și Urho Kekkonen, 
președintele Republicii Finlanda. 
Convorbirile au avut loc la 24 no
iembrie,, la Novosibirsk, la rugă
mintea guvernului Finlandei, în 
probleme legate de nota guvernu
lui sovietic adresată guvernului 
Finlandei la 30 octombrie.

Președintele Consiliului de Mi 
niștri al U.R.S.S. a menționat în 
cursul convorbirilor că actuala si
tuație internațională încordată, de
termină Uniunea Sovietică să fo
losească toate mijloacele și posibi
litățile de care dispune pentru a- 
și asigura securitatea și pentru a 
lua măsurile necesare spre a se 
pregăti, printre altele, să respingă 
un eventual atac al militariștilor 
germani din partea Mării Baltice 
și prin teritoriul sau spațiul aerian 
al Finlandei.

Nikita Hrușciov a arătat că, 
după părerea guvernului sovietic, 
este necesar ca între Uniunea So
vietică și Finlanda să aibe loc 
consultări militare, în conformitate 
cu acordul din anul 1948.

Președintele Kekkonen, a fost 
de acord că argumentele pre
zentate în ceea ce privește posi
bilitatea izbucniri unui război 
în Europa, sînt extrem de fun
damentate. El a atras însă aten
ția asupra faptului că începerea 
consultărilor poate genera o a- 
numită neliniște și duce la o 
psihoză de război în țările scan

Acțiuni de protest împotriva 
cenzurii în Italia

ROMA 24 (Agerpres) —
Cineaștii italieni — regizori, ac 

tori, scenariști, producători — au 
organizat o mare acțiune de pro
test împotriva abuzurilor cenzurii. 
In baza legii cenzurii adoptată în 
anul 1923 de către regimul fas
cist al lui Mussolini și menținută 
în vigoare și astăzi, numeroase 
filme cu un profund caracter rea
list, care demască racilele societă
ții capitaliste; putreziciunea socie
tății burgheze, care condamnă ideea 
războiului și a urii. între popoare, 
au fost supuse legilor aspre ale 
cenzurii.

Duminica trecută, la chemarea 
Asociației cineaștilor italieni, a a- 
vut loc la cinematograful „Eli
seo" din Roma o mare adunare, 
la care au participat sute de ac
tori, regizori, scenariști, critici de 
artă, ziariști.

Luînd cuvîntul la această adu
nare, regizorul Mario Camerini, 
președintele Asociației naționale a 
cineaștilor italieni, a declarat că 
toți oamenii de cultură din Ita
lia „au datoria de a acționa pen

PROGRAM DE RADIO
27 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică ușoară, 9,00 
Tinerețea ne e dragă, 10,08 Din 
creația corală a compozitorilor 
noștri, 11,03 Fragmente din o- 
pera „Falstaff" de Verdi, 12,15 
Din literatura dedicată luptei de 
eliberare a poporului algerian, 
13,05 Buchet de melodii, 14,30 
Pagini alese din operete, 15,45 
Muzică ușoară de compozitori 
din R S. Cehoslovacă, 16,1’5 Din 
folclorul literar al popoarelor : 
folclor sovietic, 
noastră cartea, 
științific, 19,30 Cîntă 
Baciu și violonistul Constantin 
Mirea, 21,00 Concert de muzică 
populară romînească, 21,30 Pro
gram de muzică din opere in
terpretat de baritonul Petre Ște- 
fănescu-Goangă. PROGRAMUL 
II. 12,15 Fragmente din opera 

17,30 Prietena
19.00 Almanah

Victoria

dinave. De aceea președintele a 
propus ca U.R.S.S. să nu insis
te asupra propunerii sale referi
toare la consultări, exprimîn- 
du-și totodată părerea că o ast
fel de soluționare a problemei 
ar putea calma opinia publică 
din întreaga Scandinavie, ar pu
tea micșora necesitatea pregăti
rilor militare nu numai în Fin
landa și Suedia, ci si în Norve
gia și Danemarca care sînt țări 
membre ale N.A.T.O.

Totodată, președintele К '«ко
пей a remarcat că el crede că 
soluționarea problemei în confor
mitate cu propunerea sa, dacă 
situația generală nu se va agra
va, ar corespunde în același 
timp și intereselor securității 
Uniunii Sovietice.

Apreciind după merit expe
riența politică a președintelui 
Kekkonen și nutrind încredere în 
bunăvoința și capacitatea de 
a menține și consolida ai : 
linie politică externă Paasikrvi- 
Kekkonen, linia neutralității Fin
landei, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.RiS.S. a decla
rat că guvernul sovietic socoate 
cu putinfă să amîne deocamdată 
consultările militare propuse 
de el.

Totodată, Nikita Hrușciov a 
subliniat că guvernul sovietic 
speră că guvernul Finlandei va 
urmări cu atenție evoluția si
tuației în zona Europei de nord 
și Mării Baltice și că, în caz de 
necesitate, va informa guvernul 
sovietic despre considlerentele 
sale referitoare i la luarea de mă
suri corespunzătoare.

tru abolirea rușinoasei legi 'fas
ciste a cenzurii, pentru ga& a- 
rea libertății democratice d<^Uu- 
dire și de expresie artistică".

Adunarea a hotărît de aseme
nea inițierea unor acțiuni greviste 
ale realizatorilor de filme, în 
semn de protest împotriva cen
zurii.
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Consfătuirea lucrătorilor 
din agricultura Siberiei

NOVOSIBIRSK 25 (Agerpres) 
— TASS transmite:

La 25 noiembrie la Novosibirsk 
s-a deschis consfătuirea lucrătorilor 
din agricultura Siberiei la care 
participă N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S,

Raportul cu privire la măsurile 
pentru sporirea producției agricole 
în colhozurile și sovhozurile Sibe
riei a fost prezentat de Ghennadi 
Voronov, prim-vicepreședinte al 
Biroului C.C. al P.C.U.S. pentru 
R.S.F.S.R.

16,30 Vorbește Moscova
18,3!'.

,,Faust" de Gounod, 12,45 Mu 
zică ușoară de compozitori ro- 

, mîni, 14,03 Muzică din operete, 
15,00 Concert de muzică din o- 
pere, 
18,05 Muzică de estradă, 
Muzică populară din Moldova 
19,40 Ghid țnuzical (2) (relua
re), 20,2G Interpret! și formații 
de'muzică ușoară, 21,30 Lectură 
dramatizată.
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CINEMATOGRAFE
I 27 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Două vieți (seria Il-a); 
AL. SAHIA: Dpuă vieți (seria 
I-a); PETRILA: Am supravie
țuit mqrții mele; ANINOASA: 
Balada epocii de piatră; VUL
CAN : S-a furat un tranvai; LU- 
PENI ; La începutul secolului; ' 
URICANI : Insula în flăcări.
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