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încheind cea de a 11-a lună a anului

mai bine de 185.000 tone de căr-
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Fruntaș în muncă și învă
țătură, utemistul Mi cin Petru 
a participat la concursul : „Să 
ne cunoștem instalațiile", con
curs organizat de curînd 
termocentrala Paroșeni.
răspunsurile date, tînărul 'tn 
clișeu) a dovedit preocupare 
pentru cunoașterea și prelungi
rea vieții instalațiilor termo
centralei Paroșeni.

la 
Prin

i

..Propaganda prin lecții și conferințe
la un nivel mai înalt I
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Iși consolidează 
succesele obținute

doar cîteva zile 
harnicii mineri, de la 
au pășit în anul 

acest răstimp ei au 
să desfășoare în aba-

Minerii raportează noi victorii 
în întrecere

• 17.867 tone de cărbune peste plan în noiembrie, din care 
7.472 tone cărbune cocsificabil.

• Toate exploatările și marea majoritate a sectoarelor și-au 
depășit sarcinile lunare de‘plan.

• Succese de seamă în lupta pentru calitatea cărbunelui.
• In 11 luni din acest an 

bune peste plan.

Pentru uitimele zile
ale агшіиі

Aa. .. trecut 
de cînd 
Uricani 
1962. In 
continuat 
taje o vie întrecere pentru a-și 
cpnsplida succesele obținute, 
penttn a traduce în fapte noile 
angajamente luate. In ultimele 
6 zile ale lunii noiembrie din 
abatajele minei au fost trimise 
la suprafață, în contul angaja
mentului luat, aproape 600 tone 
de cărbune cocsificabil peste pre
vederile planului. Cel mai în
semnat spor de producție l-a în
registrat colectivul sectorului I. 
Organizîndu-și bine munca în 
abataje, în această perioadă 
minerii din sector au extras pes
te plan 358 tone de cărbune de 
bună calitate.

Brigăzile de 
de Poloboc Constantin, 
Nicolae, Spiridon 
ciumaru Victor se 
tea întrecerii pe 
vînd extrase peste 
tone de cărbune cocsificabil.

La trei mari mine din Valea 
Jiului — Lonea, Petrila Și Vul
can în cursul acestui an s-au 
obținut lună de lună însemnate 
depășiri de plan. In noiembrie,
de pildă, lonenii au extras peste 
plan 4190 tone de cărbune, pe 
trilenii 2476 tone, iar la Vul
can s-au dat în plus 6300 tone 
de cărbune. Datori-tă rezultatelor 
de pînă acum, colectivele celor 
trei exploatări dau producție în 
contul ultimelor zile din acest 
an. Minerii de la Petrila bună
oară, extrag azi cărbune în con. 
tul zilei de 26 decembrie, iar ce; 
de la Vulcan în contul zilei de 
22 decembrie.

Succesul obținut în noiembrie 
la cele trei mine are Ia bază 
sporirea productivității- muncii in 
abataje. La mina Petrila rr.nda 
lentul mediu obținut în noiem 

brie gste îp jurul a 1,250. tone 
cărbune pe post. * -•

melor zile din 1961. A crescut', 
de asemenea, simțitor numărul 
brigăzilor de mineri care își în
deplinesc și depășesc ritmic pla
nul, în deosebi la sectoarele I 
Lonea, I Petrila, III Petrila, IV 
Aninoasa, sectoarele minei Vul
can. ale minei Uricahi și unele 
°ctoare de la Lupeni.
Datorită creșterii productivită 

ții muncii și deschiderii unor noi 
abataje frontale, în luna noiem- 
hrie s-a atins la multe sectoare 
și exploatări nivelul de produc
ție cerut pentru prima peridadă 
a

înfăptuirea cu succes a sarci
nilor puse de desăvârșirea con
strucției socialiste în patria 
noastră, cere o activitate con
știentă din partea milioanelor de 
oameni ai muncii, lucru ce se 
poate realiza numai printr.o te
meinică muncă de educare mar- 
xist-leninistă a celor ce mun
cesc.

Congresul al Ш-lea al P.M.R 
a subliniat faptul că întreaga 
muncă de propagandă trebuie să 
fie concentrată în vederea cu 
noașterii prevederilor planului de 
6 ani de către oamenii muncii 
și mobilizării lor la îndeplinirea 
sarcinilor economice. Din aceas
tă indicație reiese 
îmbunătățirii muncii 
gandă, pentru a 
sfera ei de influentă mase cît 
mai largi de oameni ai muncii.

Este cunoscut faptul că masa 
membrilor și candidaților de 
pattid, precum și cei mai buni 
tovarăși d'in activul fără de 
partid studiază în diferite forme 
ale învățămîntului de partid. 
Cercurile și cursurile învățămîn
tului de partid, nu pot cuprinde 
însă un număr prea mare de 
oameni ai muncii.

Pentru a desfășura munca de 
propagandă în rîndul unei mase 
cît mai largi de oameni ai mun
cii, conducerea partidului nostru 
a trasat ca sarcină organizații
lor de partid de a extinde pro
paganda prin lecții și conferințe.

Propaganda prin lecții’ și con
ferințe este cea potrivită,

necesitatea 
de propa- 

cuprinde în

cea mai eficace formă de atra
gere a diferitelor categorii 
oameni ai muncii în sfera 
fluență a propagandei de 
In Valea Jiului, în anul 
al învățămîntului de 
1960—1961, propaganda
lecții și conferințe a cuprins un 
număr restrîns de oameni ai 
muncii. Această muncă n-a avut 
un caracter bine organizat, lec
țiile și conferințele s-au ținut 
sporadic.

Incepînd cu anul școlar 1961- 
1962, Comitetul orășenesc de 
partid Petroșani a dat o aten
ție deosebită organizării propa
gandei prin lecții și conferințe 
și extinderii ei. S-au organizat 
cicluri dte lecții și conferințe pen
tru diferite categorii de oameni 
ai muncii, în care sînt cuprinși 
aproape 3000 de tovarăși. Este 
necesară o evidență precisă a 
celor ce participă la lecții și con
ferințe, lucru care va permite 
formarea unui auditoriu perma
nent.

In scopul bunei desfășurări a 
propagandei prin lecții și con
ferințe s-a elaborat un plan ca
re cuprinde temele ce vor fi ex
puse pentru diferitele categorii 
de oameni ai muncii. Astfel, s-ati 
fixat 
fața

de 
de in- 
partid. 
școlar 
partid 

prin

temele ce vor fi expuse în 
lucrătorilor din comerț,

POMPILIU UNGUR 
directorul Cabinetului orășenesc 

de partid Petroșani

mineri conduse
Ștefan

Timofte,' Cîr- 
află în frun- 
exploatare a- 
plan sute de

Bilanf hoQal
Penultima lună a anului cu

rent a trecut. Bilanțul muncii 
minerilor este la ГеІ de rodnic 
ca și în toate celelalte luni. Fap
tul că pe întregul bazin s-au ex
tras peste planul lunar 17.867 
tone de cărbune din care peste 
7.400 tone cărbune cocsificabil, 
se datorește avîntului cu care 
minerii luptă sub conducerea 
organizațiilor de partid, pentru 
îndeplinirea integrală a angaja
mentelor de întrecere, pentru 
creșterea producției de pe acum 
la nivelul sarcinilor de plan pe 
1962. Rezultatele vorbesc de la 
sine : mina Uricani, o seamă de 
sectoare de producție de la Lo
nea. Petrila, sectoarele de inves
tiții de la Petrila, Aninoasa și 
Vulcan dau deja producție în 
contul anului viitor, iar multe 
alte colective . extrag cărbune 
sau sapă galerii în contul ulti-

anului 1962.

(Continuare în pag. 3-a)
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cărbune mulf
Colectivul minei Lupeni a 

cheiat penultima lună a anului 
cu 1137 tone de cărbune date 
peste plan, prin aceasta sporin- 
du-și depășirea anuală la 14.823 
tone de cărbune cocsificabil. 
Cinci din' cele 7 sectoare pro
ductive йе minei și-'ău depășit 
substanțial Sarcina lunară de 
plan. In frunte sînt frontaliștii 
sectorului III. care au dat peste 
planul lunar 2280 tone de căr
bune și muncesc azi în contul 
ultimei zile a anului 1961. Ei 
sînt urmați de frontaliștii secto
rului II care au adăugat celor 
2351 tone de cărbune date peste 
plan în octombrie 
și de minerii din 
care și-au întrecut 
tone de cărbune.

■
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încă 794 tone 
sectorul I В 

planul cu 523

Sînt șase, toate harnice și pricepute în legarea sculurilor de 
mătase. Ele formează brigada condusă de Mareș Ana din cadrul 
„Viscozei" Lupeni. Iată-Іе discutînd despre legarea corectă a scu
lurilor de mătase.
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Tot mai mult fier vechi oțelăriilor patriei !
veni tn ajutorul oțe- 
desfășoară cu succes 

sporirea pro-

8

Pentru a 
larilor care 
întrecerea pentru 
ductiei de oțel, oamenii muncii 
din cadrul exploatărilor miniere, 
uzinelor și întreprinderilor din 
Valea Jiului contribuie efectiv la 
aprovizionarea centrelor siderur
gice din țară cu fier vechi. Des
pre entuziasmul cu care au par
ticipat oamenii muncii la această 
acțiune patriotică vorbesc canti
tățile însemnate de fier vechi ex
pediate în cursul acestui an spre 
oțelâriile țării.

lectat prin muncă voluntară a- 
proape 3000 tone de fier vechi.

Btlanț bogat pe
Vale

întreaga

cantitatea ae 
în cursul a-

Sarcinile anuale ale planului de reparații la atelierele meca
nice din cadrul I. E. Lupeni au fost îndeplinite și depășite.

— Cit mai putem face pină la sfîrșitul anului — e întreba
rea ce-i preocupă pe acești trei tovarăși, surprinși de obiectivul 
fotografic: ing. Bivolaru Gh., maistrul strungar Regul Edmund, 
membru în biroul organizației de bază din cadrul întreprinderii de 

explorări Lupenj si maistrul mecanic Truss Eduard.

1940 tone — iată 
fier vechi expediată 
cestui an de către oamenii mun
cii din Valea Jiului oțelarilor hu- 
nedoreni. Din această cantitate, 
338 tone de fier vechi a fost co
lectat numai în cursul lunii no
iembrie. Printre colectivele care 
au contribuit cel mai mult la co
lectarea celor 7940 tone fier 
vechi, se numără colectivul de la 
mina Lupeni care a predat 1.127 
tone fier vechi, cele de la între
prinderea de explorări Lupeni. 
termocentrala Paroșeni și prepef- 
rația Lupeni. Merită relevat fap
tul că o contribuție însemnată 
de colectarea fierului vechi au 
adus-o în acest an brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică. Tine
rii din Valea Jiului, mobilizați 
de organizațiile U.T.M.. au co-
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Uzină fruntașă .n colectarea 
fierului vechi

Printre colectivele cu cele mai 
frumoase realizări în colectarea 
fierului vechi se numără și cel 
de la U.R.U.M.P. ' "
metalurgiști au strîns 
ceputul 
vechi, 
sarcinile 
Zțtltat o 
adus și brigăzile U.T.M. de mun
că patriotică din secțiile uzinei 
care au participat lună de luni 
la realizarea plănuită de colecta
re a fierului vechi. Printre tine
rii care s-au situat in fruntea ac
țiunii patriotice de strîngere a 
I ierului vechi se numără utemiș- 
tii Predoi loan și Ambruș Martin 
din secția mecanică, Toth luliu 
și Grămadă Romulus din secția 
construcții metalice și tinerii 
nători Chiliu G. și Ivan M.

Muncitorii 
de la in
tone fier 
substanțial 
acest re-

anului, 1950 
depășindu-și 
de plan. La 
contribuție deosebită au

intr-o singură lună

tur-

Cei' 250 tineri încadrați în bri
găzile utemiste de muncă patrio
tică de la termocentrala Păro- 
șeni au desfășurat, de asemenea, 
o rodnică activitate pentru colec
tarea fierului vechi. Jumătate din 
cantitatea de 192 tone fier vechi, 
expediată în acest au de către 
muncitorii energeticieni spre oțe 
tăT’ile patriei, a fost colectată de

către tineretul uzinei. In cinstea 
alegerilor în organizațiile U.T.M. 
tinerii din termocentrală au co
lectat în cursul ultimei luni 21 
tone de fier vechi. S-au eviden
țiat în mod deosebit în acțiunea 
de colectare a fierului vechi ti
nerii din brigăzile de muncă pa
triotică conduse de tov. Berea 
blicolae, secția 
Constantin din 
Bîldir. Ștefan din 
ș.a.

turbine, Ispas 
secția cazane, 
secția reparații

rezerve !Există încă
Realizările obținute în acest an 

de colectivele unităților din Va
lea Jiului în acțiunea de colecta
re a fierului vechi sînt însemnate. 
Mai există însă importante re
zerve în această direcție. După 
studiul efectuat de centrul l.C.M. 
Petroșani, în Valea fiului mai 
există posibilitatea de a se co
lecta încă 570 tone de fier vechi. 
Folosirea rezervelor 
trebuie să preocupe 
colectivele exploatărilor
Lonea, Petrila, Vulcan și Ani- j 
noasa, ale preparațiilor Lupeni și j| 
Petrila care în perioada 1 ianua- j| 
rie — 1 decembrie a.c. au rămas 
datoare față de obligațiile con
tractuale cu cîte 50—200 tone 
fier vechi. Or, în incintele aces
tor unități există posibilități de 
a se colecta zeci de tone de fier 
vechi. Aceste posibilități- trebuie 
folosite, expediindu-se spre oțe- 
larii noi cantități de fier vechi.

existente 
îndeosebi 

miniere



STEAGUL RO$U ;

picături..
el demons-

(
I
iPEN- 

stă scris 
la două

IN CLIȘEU : Craiova, Piața Al. I. Cuza.mulțime de 
N-ar putea 

firma ?

Picături,
GEAMGIU CU... 

JSAMUL SPART. Așa 
se prezintă situația la 
nagazinul cu articole de 
nenaj din Petroșani. In
tr-adevăr, acest magazin 
xte pune în vînzare gea
muri, la amîndouă vitri
nele are geamurile... spar
te și cu o 
cirpituri ! 
să-și îndrepte...

O
„REZERVAT 

TRU ELEVI", 
pe cite o tăbliță 
din vagoanele garniturii 
trenului ce pleacă la o- 
rtle 15.17 din stația Pe
troșani spre Lupeni. Dar 
în loc de elevi, în vagoa
nele rezervate călătoresc... 
curcani, gîște, găini și 
niscaiva saci, bineînțeles 
împreună cu stăpînii lor, 
iar elevii stau pe culoare 
(i scări. N-ar trebui in-

versate lucrurile, în așa 
fel îneît vagoanele rezer
vate elevilor să fie folo
site exclusiv de ei, iar 
ceilalți călători, cu baga
jele lor să stea unde le e 
locul ?!

O
DE LA CABINELE 

TELEFONICE din Pe
troșani și pînă la ghișeul 
centralistei nu-s decît 
vreo... 10 pași- Acei care 
seara vor să transmită te
lefonic ceva după text 
n-au decît să se depla
seze un pic, de la cabina 
telefonică și pînă la ghi
șeu, să poată citi, frază 
cu frază, ceea ce au de 
transmis. Și asta pentru 
că la cabinele telefonice 
nu există becuri iar con
ducerea P.T.T.R. din Pe- 
troșani nu se îngrijește 
de remedierea acestor lip
suri.

...în Carpațiî noștri sînt mai 
multi munfi care poartă numele 
de Pietrosul ? Dintre cei mai im
portanți amintim : Pietrosul Ma
re (2305 m.) din munții Rod 
nei, Pietrosul Călimanilor (2102 
ni.), Pietrosul Dornei sau al Bis
triței (1794 m.), Pietrosul din 
Bucegi (1932 m.) și Pietrosul din 
munții Maramureșului (1854 m.).

IN CLIȘEU: 
Cobana Postă
varul din mun
ții Brașovului. 
Vedere spre Pia
tra Craiului.

...afară de vîrful Omul ddn 
Bucegi (2507 m.) și vîrful La 
Om din Piatra Craiului (2239 
ni.) mai există un „vîrful Omu
lui"
lor Rodnei (2135 m.) la vest de 
Inău și un alt „vîrful Omului" 
tu munții Bîrgăului (1164 m.).

în capătul estic al munți-
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In natru rînduri
La Oslo a avut 10c o 

vie demonstrație de pro
test împotriva vizitei în 
Norvegia a lui Strauss, 
ministrul de Război vest- 
german.

Si s-a dus ministrul Strauss 
(La Oslo precum ni s-a spus) 

Norvegienii vor să-l vadă 
Insă, vor să-1 vadă... dus.

Chombe, sluga prea 
cată a capitaliștilor 
gieni, cochetează acum cu 
alți stăpîni, cu francezii.

Iți cam schimbă des stăpînii 
Sluga prea plecată Chombe 
Dar cel ce vindte poporul 
Fină la urmă o să... sucombe.

ple
bei-

încă din antichitate, fi
lozoful grec Aristotel a- 
firma că culorile pot ac
ționa mai bine asupra 
simțămintelor omenești 
împreună cu muzica. Ma
rele savant Lomonosov 
afirma, de asemenea, că 
muzica se împletește ui
mitor cu culorile. New
ton a clasificat gama cu-' 
lorilor obținute după mo
delul gamei muzicale. A- 
ceastă împărțire însă era 
mecanică. Frantz Liszt, 
Rimski — Korsakov și 
alți mari muzicieni afir
mau adesea că sunetele 
li șe par colorate. Toate 
presupunerile și afirma
țiile mai vechi sau mai 
noi despre relațiile ce 
există între gama culori
lor și ce-a a sunetelor 
s-au confirmat în cer
cetările și descoperirile 
inginerului sovietic 
Leontiev. Cu ajutorul u- 
nui dispozitiv care 
crează după principiile

K.

lu-

ciberneticei,
trează că muzica se trans
formă în culori. Iată cum. 
Sunetele produse de ins' 
trumentele muzicale fac 
să vibreze membrana unui 
microfon aflat să zicem 
in fața podiumului unei 
scene. Acestea la rindul 
lor intră într-un creier e- 
lectronic, care le anali
zează după aceleași legi 
care dirijează și simțul 
auditiv al omului. Noile 
semnale sînt transmise u- 
nui aparat electronic care 
duce la producerea ra
zelor luminoase. Toate a- 
cestea se întîmplă atît de 
repede îneît noi percepem 
concomitent atît sunetele 
cît și culorile. Acest dis
pozitiv cibernetic care în
registrează concomitent 
culorile și sunetele, creat 
la Institutul de automati 
că din U.R.S.S. se află 
expus la o expoziție 
vietică din Londra.

so-

o
Intr-un timp record

Transmiterea știrilor d, 
la un capăt Ia altul 
globului și informare i o 
pîniei publice mondiale a 
supra diferitelor eveni 
mente capătă astăzi to' 
mai mare importanță. In 
acest scop radiofonia, te
legrafia și celelalte mij
loace de comunicare pe 
cafea undelor, capătă o 
intîietate deosebită. Dar 
du numai dezvoltarea teh 
nidi radiofoniei capăt im
portanță, ci și rapiditatea

al
a-

cît mai 'oună 
a Orientul ui 
restul lumii. 
Irakului se

cu care se realizează 
ceste mijloace.

Pentru o 
comunicare 
apropiat cu 
in capitala
construiește cel mai mare 
centru emițător pe unde 
scurte din Orientul uț>s«» 
plat avfrid o capacitate 
T-s 700 kW. Acest cețiffu 
se construiește cu ajuto
rul UR.S.S. într-un timp 
record de un an și trei 
luni.
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Plante medicinale/ folositoare sănătății
• Ceaiul de sunătoare 

(pojarniță) liniștește du
rerile de stomac, ficat și 
este de mare folos pen
tru bolnavii de colită.

• Infuzia de flori de 
mușețel are însușiri liniș
titoare și dezinfectante în

bolile de stomac, dureri-

le de gît, abcese, boli de 
femei, umflături, arsuri 
etc. Gargara zilnică cu 
mușețel ajută la preîntîm- 
pinarea îmbolnăvirilor 
timpul epidemiilor 
gripă etc.

• Ceaiul de flori 
nalbă liniștește tușea 
ușurează expectorația.

în 
de

de 
?î

Inventar în... rate
De la o vreme încoace îi tra 

■ ge cu ploaie de parcă instalato
rii d;. apă „însărcinați" cu re
pararea robinetelor și instalați
ilor din nori ar fi plecați în con
cediu. Ploaie de sus.
apă jos. Pe așa o vreme, dacă 
n-ai făcut-o pînă acum, dai fu 
ga cu bocancii la cizmar să ți-î 
repare cît mai degrabă. Așa am 
făcut și eu mai acu cinci zile, 
adică luni 27 noiembrie. Cînd 
să intru, m-am oprit ca electri
zat. O tăbliță prinsă pe ușă a- 
răta că-i inventar.

— Așa-ți trebuie — mi-am zis 
în gînd, necăjit că nu am apli 
cat zicătoarea din popor în care 
se spune că gospodarul bun își 
face iarna car și vara sanie. 
Să-mi fi reparat bocancii astă 
vară. Pînă la urmă m-am con 
solat că la un atelier de reparai 
încălțăminte n.o să țină inven 
tarul o veșnicie. De atunci am 
bătut drumul într-acolo și marți 
și miercuri. Joi am făcut zi de 
„relache". Acesta mi-a fost ghi
nionul, Cînd mese »4Ș.u nou y’ 

'îteri, să . vezi minune. Tăblița de 
pe ușă arata că.-j iarăși inven- 

Intre timp араге-ічмп tova
răș mai vîrstnic cu niște oche. 
lari. îmi iau îndrăzneala 
treb.

Păi, bine tovarășe, 
rează la dumneavoastră 
tarul ?

Omul mă măsură , din 
nă-n picioare și spuse

— Să fi venit ieri, că 
cbis.

Dintr-un asemenea 
n-am putut să desprind decît 
două lucruri. Că aici inventarul 
se face în rate și că din această 
cauză eu și mulți alții am ră
mas cu bocancii nereparațî.

Clienții însă nu sînt 
ventar și ei își spun 
părerea despre felul cum 
cește la cooperativă însă 
rate.

răspicat 
se mun- 
nu în...

tar.

noroi Și

și-l în-

cît du
înven-

cap pî 
zîmbind. 
era des-

răspuns

Zz de dumint-

N-o fi foc
Zilele călduroase de vară au 

trecut ca un vis frumos. Re a- 
tunci, Medrea Andron și ațlți {lo
cuitori din strada Progresul nu 
se prea sinchiseau că nu 
competința lunară de 
ce le revenea.

—- Nu-i nimic — își 
ei — n-a venit mașina 
buni luna asta, o să vină în cea
laltă că doar n-o fi foc. Și so
țiile minerilor și a celorlalți mun
citori din cartierul Bosnia au a- 
dunat mereu la bonuri de căr
bune. Vara însă, ca ori și care 
anotimp, își are și ea sorocul 
cînd trebuie să-și ia tălpășița, a 
plecat alungată de vîntul tăios, 
ploaia și burnița ce vestea 
toamna.

Cum frigul s-a cam întrecut 
cu gluma, și-au scos gospoda
rii bonurile la vedere ca atunci 
cînd or auzi uruitul mașinii cu 
cărbuni să le aibă la îndemînă. 
Au făcut-o degeaba, cum degea
ba și-au strîmbat gîturile spre 
capătul străzii că doar, doar 
vor vedea odată și odată apă- 
rînd mult așteptata mașină. A 
trecut septembrie, a trecut șt/oc
tombrie, iar diupă el noiembrie, 
numai mașina cu cărbuni n-a 
mai trecut. Се-și spun tovarășii 
care dirijează transportul cărbu
nelui de la preparația Petrila, 
la muncitori ?

— Așteptați că doar n-o 
foc.

In felul lor au dreptate. Cum 
să fie foc fără cărbuni? Iarna 
însă bate la ușă și ar cam tre
bui să fie. Pentru asta însă to
varășii cu pricina ar trebui să 
dea dovadă de mai mult simț 
de răspundere că doar vorba 
aia... n-o fi foc.

C. DUMITRU 
_=©=_

DE TOATE PENTRU TOȚI
Un fenomen rar

Oamenii de știință sovietici 
care lucrează pe vasul de cer
cetări științifice „I. M. Sacolski" 
în zona tropicală a Oceanului 
Pacific au avut prilejul să ob
serve un fenomen rar al naturii: 
curcubeul de noapte. Curcubeul 
r apărut după ploaie și s-a vă
zut în lumina lunii sub forma 
a două inele.

primeau 
cărbune

spuneau 
cu căr-

fi
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rețele stîncos din 
! cascadei 

----  - - trebuie să-și al
be ea vizuina, 

altfel nu se poate, Hotărîți se 
dezbrăcată și intrară în apa lim
pede și rece. Tăul nu era adine. 
După o cățărate anevoioasă pes
te bolovănișul de la poalele șu~ 
voitdui, uzi și zgribuliți de frig 
ajunseră în sftrșit dincolo de 
perdeaua străvezie. In fața lor se 
căscă o boltă naturală încăpă
toare. Un început lin de terasă 
cu prundiș uscat se adîncea spre 
fund în formă de galerie. Cîteva 
coloane așezate parcă de mină 
de om și lumina azurie care se 
cernea prin perdeaua mișcătoare 
dădea locului o înfățișare de 
basm. Căutarea vulpii în nume
roasele hrube adinei și întune
coase nu mai putea fi continuată. 
Totuși cei doi tineri erau mulțu
miți.

Intîmplarea povestită și altora 
a atras spre acel loc mulți mun
citori forestieri de la Cîmpu lui 
Neag, și de la alte parchete fo
restiere. Azi plaja, tăul, cascada 
și bolta vulpii din spatele ei au 
devenit in sezonul de vară un 
loc de recreere și atracție turis
tică pentru mulți oameni ai mun
cii din Valea Jiului.

A. NICHIFOREL

'utiftCascada de la Valul mării‘X, 
cu pălăria dată 
pe ceafă, Vasile Busuioc pășea 
pe una din potecile cunoscute 
numai de el spre cascada de la 
Valul mării. Din cînd în cînd 
hățișul des de aluniș cu frunze 
ruginite de toamnă îl 
să-și ferească cu mina 
trăsături frumoase. La 
vechi se opri lîngă un 
de jag răsturnat peste apele re
pezi ale Jiului. Cadrul pitoresc 
și liniștit îndemna la 
Busuioc înfipse fluierul la brîu, 
ținti cu privirea un corn de vreo 
doi ani, sănătos și drept ca lu
minarea și-l tăie de la rădăcină.

„Bun de toiag" murmură el 
cumpănindu-și mersul peste fagul 
doborît de furtună.

Cînd ajunse la Valul mării 
soarele se urcase sus de tot pe 
bolta senină și albastră. Contras
tul dintre malul nisipos și auriu 
al luncii și tăul larg în care se 
rostogolea zgomotos șuvoiul îns
pumat al cascadei îl pironi în 
loc. In dreapta, siguri de ei vreo 
cinci cufundări se zbenguiau 
neastîmpărați. Deodată Busuioc 
tresări necrezjndu-și ochilor. Un 
corp lung galben-roșcat țîșni ful
gerător din volbura înfuriată a

obliga 
țafa cu

Vadul 
trunchi

odihnă.

perdelei de apă căzătoare înfășcă 
unul din cufundări și dispăru tot 
atît de repede în aceeași direcție. 
O vulpe care-și are sălașul in 
apă exclamă, uimit Busuioc, a~ 
propiindu-se de locul cu pricina. 
Urmele labelor, imprimate adine 
în nisipul micii plaje, se 
lămurit.

...Scoală Petre, n-auzi l 
și te îmbracă repede, 
brusc din somn, Petre Goajă se 
ridică în capul oaselor, căscă în
delung, apoi recunoscîndu-și 
prietenul și ortacul de luau as
cultă tăcut șirul 
de Busuioc.

— Poate c-o 
dră, mă Vasile 
vulpe ?

— Unde ai văzut tu 
meleagurile astea ? Vulpe a fo>t 
că doar nu am orbul găinilor, 
rosti convins și înciudat Vasile 
Busuioc. După o oră cei doi 
prieteni se îndreptau cu pas voi
nicesc spre cascada de la Valul 
mării. Urmele neobișnuitului vî- 
nător se vedeau și acum.

— Ști ce zic eu — rosti după 
un timp de gîndire Petru Goajă 
— dacă a fost vulpe apoi în pe-

vedeau

Scoală 
Trezit

de cuvinte spuse

fi fost 
și tu

vreo vi- 
Ztci că-i

vidră pe

Expedtție științifică
Navele de vînătoare sovietice 

„Krilatka" și „Lahtac" au plecat 
intr-o expediție științifică pentru 
studierea vidrei din Extremul 
Orient Expediția a fost organi
zată potrivit unei hotăriri a Co
misiei internaționale pentru stu
dierea vidrei. In patru luni na
vele vor trebui să străbată peste 
2.500 de mile $i să cerceteze o 
întindere uriașă de la sud de 
Arhipelagul Kuriielor pînă ia in
sulele Comandore. Se vor studia 
ritmul de reproducere a vidrei, 
căile de migrațiune, locurile de 
iernare și alte aspecte din viața **■ 
acestui animal prețios.



Propaganda prin lecții și conferințe - 
la un nivel mai inalt!

Medicul vă, sfătuiește

Vaccinarea anfidifferică
j • PUBLICITATE

(Urmare din pagina La)

muncitorilor din industria fores
tieră, d'in transporturi auto, a 
cadrelor medii sanitare etc.

Programul îhtocmit prevede 
lecfii politice cu privire la edu
cația marxist-leninistă, cunoaș
terea politicii partidului nostru 
în diferite domenii, precum' și 
lecții legate de specificul muncii 
categoriei respective de oameni 
ai muncii. Potrivit planului, lec- 
țfile se expun o dată pe lună 
Pînă în prezent s-a expus pri
ma lecție din program, iar în 
ynele locuri s-a trecut la expu
nerea celei de a doua.

Unele orgăne și organizații de 
partid, cum sînt cele de la 
O.C.L. Alimentara, T.A.P.L. Pe
troșani, I. R. T. A., Comite
tul orășenesc de partid Vul
can și altele se ocupă în
deaproape de propaganda prin 
lecții și conferințe. Trebuie însă 
arătat că nu ’ peste tot se dă a- 
tenția cuvenită acestei impor
tante munci. In orașele Petrila, 
Lupeni, organizațiile de bază de 
partid care au în raza lor de 
activitate diferite categorii dte 
oameni ai muncii înscriși la
ciclul de lecții și conferințe, nu 
se ocupă suficient de buna des- 

1 fășurare. de ținerea cu regula
ritate ă lecțiilor prevăzute în 
program.

Se neglijează încă ținerea e- 
yidenței celor care participă la 
lecții și conferințe.

In afară de propaganda prin 
lecții și conferințe, organizațiile 
de partid au datoria de a se o- 
cupa, într-o mai mare măsură, 
de expunerea periodică de con
ferințe în fața maselor largi de 
Oameni ai muncii, conferințe le
gate de problemele cele mai ac
tuale ale politicii partidului și 
ale situației internaționale. In 
această privință se poate spune 
că situația este mai bună, în 
cursul lunii octombrie și la în
ceputul lunii noiembrie s au ți- 

' nut în toate localitățile Văii
Jiului expuneri cu privire la si
tuația internațională, expuneri 
la care au .participat mii de oa
meni ai muncii.
\ Ln munca de propagandă prin 
lecții și conferințe sarcini de 
seamă revin organizațiilor de 
masă, în primul rînd sindicate

Prima pagină 
a istoriei pitirii 
colonialismului a 
fost scrisă de 
Revoluția din Octombrie. Zecile de 
milioane de locuitori ai fostelor 
colonii țariste au devenit libere 
și apoi au fost învățați să-și cons
truiască o viață liberă.

Procesul decolonizării, al elibe
rării sutelor de milioane de oa
meni menținuți în robie de marile 
puteri imperialiste, a fost sinuos și 
complex. Marile puteri coloniale 
qu și-ац lăsat prada din mină de
ck atunci cînd n-au mai avut în
cotro. Impetuosul curent al elibe
rării a avut fluxuri și refluxuri 
dar, direcția lui rămînînd cons
tantă, sfera dominației coloniale 
s-a micșorat continuu. Numai du
pă ultimul război mondial au de
venit independente peste 50 dc 
state. Transformările revoluționa
te care au schimbat viața a a- 
proape un miliard și jumătate de 
asiatici au avut o rezonanță puter
nică în Africa. Deșteptarea Afri
cii, „priza de conștiință africană", 
cum i-au spus unii, marchează sfîr- 
șitul zodiei colonialismului.

Sistemul colonial, care conside
ra pe bună dreptate orice progres 
real și orice trezire ta conștiință 
a popoarelor asuprite ca un pericol 
pentru existența sa, nu permite 
nici o dezvoltare a acestor popoa
re decit în măsura în care ea era 
necesară propriei sale existențe, și 
aceasta in condiții de „pace și 
stabilitate" adică de stagnare so
cială, starea cea mai potrivită 
pentru statutul colonial. Or, în 
clipa în care chiar ți unii din cei 
ce fuseseră antrenați și pregătiți 
pentru a-și sluji mai bine gtăpînii 
au preluat conducerea luptei de 

lor, care trebuie să participe e- 
fectiv la munca de educare a 
masei dte muncitori ln spiritul 
atitudinii socialiste față de mun
că și avutul obștesc, al discipli
nei socialiste față de muncă. Un 
rol important în direcția educă
rii maselor, a răspîndirii în nu
dul lor a cunoștințelor științifice 
revine S.R.S.C.

Subfiliala orășenească S.R.S.C. 
lectoratele, trebuie să-și îmbu
nătățească activitatea, să între
prindă mai multe acțiuni cu ca
racter educativ, spre a cuprinde 
o masă cît mai largă de oa
meni ai muncii. De asemenea, să 
fie expuse mai multe conferințe 
legate de specificul muncii din 
Valea Jiului, care să contribuie 
la educarea și mobilizarea ma
selor la înfăptuirea sarcinilor 
construcției socialiste.

Este necesar, de asemenea, să 
fie intensificată propaganda ști
ințifică, domeniu în care pînă 
acum s-a făcut prea puțin.

In Valea Jiului există un nu
măr suficient de cadre bine pre
gătite, capabile să asigure ela
borarea de lecții și conferințe 
cu un conținut bogat. Aceste 
cadre trebuie să fie antrenate de 
către organizațiile de partid în 
activitatea practică și astfel să 
se îmbunătățească propaganda 
prin lecții și conferințe, să de
vină tin factor important în e- 
ducarea socialistă a maselor 
largi de oameni ai muncii și să 
contribuie tot mai mult Ia mo
bilizarea lor la înfăptuirea sar
cinilor puse de partid și guvern.

In Orașul nou — Uricami funcționează mai multe cercuri de citit, organizate de către co
mitetul de femei. Unul dintre ele e format din gospodinele Borza Elisabeta, OrdSg Ester a, Kovăcs 
fuliana, Kun Rozalia, Patalita Măriți și Sfiștea Elena, care au fost surprinse de obiectivul foto
grafic citind ziarul.

Agonia colonialismului și mobilizarea filozofilor
eliberare a fraților lor, colonialiștii 
au înțeles că au pierdut partida. 
In tabăra lor s-a produs o anu
mită derută.

Căutînd să se orienteze pentru 
a salva ce mai putea fi salvat, co
lonialiștii au inceput să părăsească 
tradiționalele metode de mină-for- 
te, nu pretutindeni și nu intrutotul, 
dar în orice caz să prefere alte 
metode mai subtile și care păreau 
mai eficace în noile condiții.

Filozofia brutală a. unui Cecil 
Rhodes sau chiar a unui Churchil 
a fost înlocuită de o filozofie 
nouă. Rareori mai apar acum apo
logii deschise ale sistemului colo
nial, cum este de pildă culegerea 
„The idea of Colonialism", („Ide
ea colonialismului"), publicată în 
1958 la New York cu îngrijirea 
profesorilor Robert Strausz-Hupe 
și Harry W. Hazard, ambii de la 
Universitatea din Pennsylvania. Un 
grup de profesori și ziariști își 
propun în această carte sarcina ne
demnă de a „fundamenta științi
fic" dreptul colonialiștilor de a 
exploata alte popoare. Ei încearcă 
să demonstreze că colonialismul ar 
fi jucat, ba mai mult chiar, ar 
continua să joace, un rol progre
sist în istoria omenirii.

„Puterile coloniale au făcut mul
te lucruri pozitive pentru țările pe 
care le-au condus. Ele au adus re
forme cu caracter juridic și admi
nistrativ, învățământul, progresul 
tehnic și științific. Au pus bazele 
industrializării și ale transportu
lui modern", Scrie bunăoară E. 
Kloman, invițîndu-și implicit citi
torii să întoarcă spatele adevăruri

La Congresul al Hl-lea al 
P.M.R. s-a trasat ca sarcină 
muncitorilor din domeniul sani
tar, îmbunătățirea muncii profi
lactice, adică a muncii d® preve
nire a bolilor.

Bolile care pot fi prevenite 
sînt în primul rînd cele infecto
contagioase sau bolile transmi
sibile. Prevenirea lor presupune 

i numeroase măsuri, cele mai im
portante măsuri rămîn însă păs
trarea regulilor dte igienă per
sonală și vaccinările preventive.

Prin vaccinare înțelegem in
troducerea în organism a unei 
cantități de microbi distruși sau 
atenuați, care determină apari
ția în organism a unor substan
țe ce ne apără contra îmbolnă
virii de boli contagioase. Pro. 
prietatea pe care o capătă orga
nismul prin vaccinare se numeș
te imunitate. Imunitatea se poa
te obține pe două căi : prin îm
bolnăvire și prin vaccinare. Este 
de la sine înțeles că toată lumea 
preferă prevenirea îmbolnăvirilor 
de boli contagioase, adică vac
cinarea.

In țara noastră sînt obliga
torii vaccinlările profilactice con
tra tuberculozei (B.C.G.), a va
riolei, împotriva difteriei, a fe
brei tifoide și vaccinarea contra 
paraliziei infantile. Neprezenta- 
rea la vaccinări se pedepsește 
conform legii prin aplicarea de 
amenzi.

Pentru, a-și putea aduce la în
deplinire sarcinile, cadrele me- 
dico-sanitare din Valea Jiului, 
fac apel la populație cerîndu-i 
ajutorul în desfășurarea acțiunii 
de vaccinare contra difteriei.

lor tragice care nu mai pot fi as
cunse azi.

O singură cifră-bilanț ajunge 
pentru a răsturna toate pledoariile 
de acest gen. E cifra teribilă de 
150.000.000. O sută cincizeci mi
lioane de oameni au aăzut numai 
în Africa victime vînătorii de ,negri 
și exterminării triburilor răzvrăti
te.

Ideea „progresului" pe care i-ar 
fi adus colonialiștii pe teritoriile 
subjugate de ei este atît de greu 
de susținut incit chiar unul din 
autorii cărții amintite, profesorul 
Hans Kohn, pornește pe o linie 
cu totul opusă. El recunoaște de 
fapt tot ceea ce colegul său con
testa și anume mizeria și nedrepta
tea care însoțesc pretutindeni siste
mul colonial, dar avansează teoria 
stranie că între acest sistem și si
tuația jalnică a popoarelor asupri
te nu ar fi nici o legătură. Potrivit 
spuselor lui, sărăcia și discrimină
rile rasiale și sociale ar fi existat 
de cînd lumea în țările Asiei, A- 
fricii și Americii Latine și deci co
lonialiștii n-ar fi decit spectatorii 
neputincioși ai unui proces inde
pendent de ei, și ca să zicem așa, 
fatal.

Dacă nu l~ar infirma faptele și 
cifrele din cronica ruinei aduse de* 
colonialism, dacă nu l-ar dezminți 
exemplul înfloririi la care ajung 
popoarele eliberate (apogeul este 
înregistrat aici de fostele colonii, 
devenite astăzi republici sovietice), 
„argumentul" lui Hans Kohn tot 
ar cădea în fața unui oontraatgu- 
ment foarte simplu al cărui nume

Difteria, sau anghina difterică 
cum se mai numește, este o boa. 
lă infecfioasă acută, foarte gra
vă, care de multe ori poate pro
duce moartea bolnavului. Prin 
vaccinare copii devin imuni con
tra acestei boli. Iată acum în ce 
constă prevenirea acestei boli și 
cum trebuie să procedeze părinții.

Atunci cînd ei sînt invitați de 
cadrele msdico-sanitare de cir
cumscripție sau de către acti
vistele voluntare sanitare, să se 
prezinte la dispensar cu copiii. 
Aici, copiii vor primi o injecție 
cu ’vaccin antldifteric, iar la in
terval de o lună de la prima in
jecție vor primi cea de-a doua 
Astfel, vaccinarea este com
pletă.

Acest lucru nu este suficient 
însă, deoarece am prevenit boala 
do>ar pe o anumită perioadă.

Pentru prevenirea ei definiti
vă, copiii trebuie aduși la vacci
nări, ori de cîte ori sînt chemați. 
Numai revaccinările primite în 
timp util asigură o imunitate 
durabilă.

In cazul difteriei, precum și 
în cazul majorității bolilor trans
misibile, ce se previn prin vac
cinare, se fac trei revaccinări 
după cum urmează : prima re- 
vaccinare la 6 luni de la vacci
nare, a doua după l’/a—2 ani 
și a treia — cînd copilul are 7 
ani, adică în clasa I-a elemen
tară.

Părinți, aduceți cu încredere 
copiii la vaccinare! Este datoria 
voastră, o datorie cetățenească I

dr. IOANA 1OV1PALE

este Japonia. In
tr-adevăr, este un 
lucru comun că 
dintre toate țările 

nesocialiste ale Asiei cea mai dez
voltată, cea mai „civilizată" este 
Japonia, adică singura țară care 
nu s-a împărtășit din „bineface
rile colonialismului, asupra căreia 
nu s-a exercitat misiunea lui „ci
vilizatoare”. Și E. Kloman poate 
extrage de aici partea de răspuns 
care i se cuvine.

„Ideea colonialismului" este a- 
proape o chintesență a noii ideo
logii colonialiste. Nu lipsește din 
ea nici aserțiunea că de fapt nici 
n-ar mai exista colonialism in a- 
devărata accepțiune a cuvîntului, 
că vremea colonialismului ar fi a- 
pus :

„Actualul colonialism, scrie de 
pildă W. Elliott, este cu totul deo
sebit de vechile forme ale impe
rialismului... El nu urmărește ex
ploatarea altor popoare, ci progre
sul populației băștinașe și prelucra
rea resurselor naturale".

Nu insistăm asupra modului în 
care și această teorie, prin referi
rea ei la trecut, îl contrazice pe 
Kloman. Ii vom opune admirabilul 
rechizitoriu al președintelui Indo
neziei, Sukarno :

„Imperialismul n-a murit. Se 
spune uneori că imperialismul și 
colonialismul au murit. Nu, impe
rialismul n-a murit : Este pe cale 
de a muri, da, fluxul istoriei a 
ajuns pe meterezele lui și îi submi
nează fundamentul. Da, victoria 
independenței și a naționalismului 
e sigură. Totuși, și notați bine ce 
vă spun, imperialismul în agonie 
e periculos, tot atît dc periculos

(Continuare In pag 4-a)

Q. C. L. Produse 
Industriale

PETROȘANI

caută pentru angajare :

Un vitrinior 
cu pregătire în sec** 
torul de produse in** 

dustriale.
Ofertele se pot de

pune silnic la serviciul 
cadre al O. C. L. Pro
duse Industriale, etaj II 
camera 28, între ore
le 7-10.
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| І.Ш.- filiala РіЗДві :
AKOAJEAZA *

г Un inginer specialist : 
| chimie alimentară |
• Un merceolog !
2 Condiții de angaja- ț 
І re conform legitVp < 
I în vigoare. 'J
• Lămuriri suplimenta- j
• re se vor da ia sediul • 
I Filialei ICRA Petroșani ’

........... ............ .............. •

Gospodine I
Frigiderul „Fram“ 

poate fl cunrpărat de 
dv. șî cu pfe. a în 
ratei ' ‘ „

Condiții <k plăti toarte tu 
vantajoase t

Avans minim 30 la șuti 
restul in:

6 rate pentru muncitori ți 
militari,

5 rate pentru alți salariat!.
Condițiile avantajoase cu 

plata în rate expiră la 31 
decembrie 1961, deci profi
tați de ele cit mai repede.

T. e. M. c.
. Grupul de șantiere 

Coroiești — Vulcan
ANGAJEAZA

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

— Conducători auto cu 
autorizație de macara pentru 
autocrane ZIS,

Lămuriri suplimentare se 
vor da la sediul Crupului 
din Coroiești.

ANCAJĂR1
întreprinderea de explo

rări Lupeni, cu sediul în 
Lupeni strada Avram lancu 
nr. 1, angajează imediat:

—« electricieni bobinatori,
— maiștri mecanici,
— ingineri energetici.

Salarii corespunză
toare.

Solicitanjii se vor 
prezenta la întreprin
dere cu acte de stu
dii șl vechime.



Monarea іиіііі lie la Konova roosanală „Zilei Jlritii"
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 30 noiembrie în Sala Coloa

nelor din Casa Sindicatelor, a 
avut loc o adunare festivă consa
crată „Zilei Africii".

La adunare a luat cuvîntul scrii
torul Anatoli Sodronov, vicepreșe
dinte al Comitetului sovietic de so
lidaritate cu țările Asiei și Africii.

La adunare a luat cuvîntul, de 
asemenea, Terne A. Diallo, însăr-

Un nou complot 
împotriva poporului dominican
SANTO DOMINGO 1 (Ager

pres).
" După cum relatează agențiile 

occidentale de presă, în Republica 
Dominicană evenimentele se pre
cipită. După ce la 29 noiembrie 
partidele de opoziție au respins 
din nou propunerea lui Balaguer, 
privitoare la formarea unui „gu
vern de coaliție", pe care forțele 
democratice au denunțat-o ca o 
încercare de instaurare a unui re
gim dictatorial camuflat, Balaguer, 
împreună cu conducătorii armatei 
au pus la cale un nou complot îm
potriva poporului. La 30 noiem
brie, relatează agenția France 
Presse, „armata dominicană de a- 
cord cu guvernul, a hotărît for- 
matea unei junte de șapte persoane 
prezidată de Balaguer și cuprin- 
zînd și pe generalul Rodriguez 
Echevarria, ministrul Forțelor ar
mate. După cum arată agenția, a- 
ceastă hotărîre a fost luată la o 
reuniune cu participarea lui Bala
guer și a șefilor de stat major ai

-=©=-
O nouă victimă 

a experiențelor atomice 
din regiunea atolului Bikini

TOKIO 1 (Agerpres).
Tăkasi Kubo în vîrstă de 27 de 

ani, membru al echipajului navei 
japoneze de pescuit ;,Takusin Ma- 
ru", a fost supus iradierii acum 
șapte ani cu prilejul experiențelor 
cu bomba cu hidrogen americană 
în regiunea atolului Bikini. Astăzi 
Takasi Kubo este în stare critică 
— de la începutul lunii septembrie 
a.c. el suferă de leucemie cu evo
luție rapidă.

La 20 noiembrie starea sănătății 
lui s-a înrăutățit brusc. Dar gu
vernul japonez a refuzat să îi a- 
probe tratamentul gratuit pe moti
vul că nu a fost supus iradierii în 
cursul bombardamentelor de la 
Hiroșima sau Nagasaki.

Agonia colonialismului și mobilizarea filozofilor
(Urmare din pag. 3-a)

ca un tigru rănit în jungla tropica
lă".

Cită dreptate are Sukarno o ara
tă, printre altele, și faptul că teo
reticienii imperialismului au fost 
mobilizați să caute chichițe și pre
texte pentru a se amîna acordarea 
independenței; pentru a dispersa și 
înfrunta astfel mai ușor forțele 
ascendente ale mișcării de elibera
re. Manevrele de învăluire au în
ceput să fie preferate atacului 
frontal. Există o specie ciudată de 
filozofi care emit teoria că abia 
acum a sosit de fapt timpul colo
nialismului, că dezvoltarea istorică 

■a umanității a făcut necesară exis
tența în prezent a unor relații co
loniale. Ei se recrutează cu pre
cădere din rîndurile social-demo- 
crației vest-europene. Iată ce se 
poate citi în această ordine de idei 
într-o rezoluție ceva mai veche a 
conducerii Partidului Socialist 
Francez (S.F.I.O.):

„Astăzi, colonialismul poate fi 
explicat și permis ca un ajutor a- 
cordat de poporul colonizator; mai 
dezvoltat din punct de vedere mo
ral, cultural și în special material, 
poporului colonializat, cu scopul de 

cinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Mali în Uniunea Sovie
tică, precum și studenți din țările 
africane care studiază la Moscova.

S-a adoptat o rezoluție în care, 
printre altele, se spune : Puterni
cul lagăr al socialismului acordă 
un ajutor frățesc dezinteresat po
poarelor nu numai în lupta pentru 
independența politică, dar și pen
tru crearea unei economii naționale 
de sine stătătoare.

armatei, marinei și aviației. Potri
vit proiectului militarilor, care în
seamnă în fapt o revenire la sân
geroasa dictatură trujillistă, junta 
va guverna țara timp de doi ani, 
după care urmează să aibe loc 
alegeri generale.

Noua manevră a lui Balaguer 
nu ar fi fost posibilă fără inter
venția Statelor Unite a căror flotă 
continuă să patruleze in largul 
coastelor dominicane Agenția 
France Presse relatează că înainte 
de noua lovitură de stat, Arturo 
Morales Carrion, trimisul special al 
guvernului american, care se află 
de cîteva zile în Republica Domi
nicană, pentru a „media" între 
Balaguer și opoziție, a avut o în
trevedere cu Balaguer în prezența 
lui John Hill, consulul S.U.A. la 
Santo Domingo.

------ ---- ---------- ■---- £ W==^.. ----------

IN CÎTEVA RINDURI
PARIS — Autoritățile franceze 

au confiscat la 29 noiembrie ulti
mul număr al săptămînalului „Ex
pres". Măsura a fost luată în le
gătură cu faptul că revista ă pu
blicat un articol în care un parașu- 
tist relatează despre torturile fo
losite în Algeria de către armata 
franceză.

------------------ Q-------------------

Crește criminalitatea în S. L. A.
WASHINGTON 1 (Agerpres).
„In primele nouă luni ale anului 

curent, criminalitatea a continuat 
să crească atît la orașe cît și în 
regiunile rurale", relatează agen
ția Associated Press, referindu-se 
la un raport al directorului Birou
lui federal de investigații, E. Ho- 

a-1 conduce pe acesta din urmă 
pe calea unei autonomii tot mai 
largi. Colonialismul este un feno
men firesc daqă-l privim ca pe un 
efort depus în comun de două po
poare, ca pe o colaborare avanta
joasă și unuia și altuia".

Despre ;,avantajele” colaborării 
pentru partea colonizatoare; social- 
democrații au tot dreptul să vor
bească, întrucât le cunosc din ex
periență directă. Imbinînd perfect 
teoria cu viața, socialiștii de dreap
ta sînt nu numai ideologi ai colo
nialismului; ci și mari practicieni 
ai acestuia. Socialiști Naegelen; La
coste, Lejeune și alții au ocupat 
posturi de conducere în administra
ția colonială franceză. Expedițiile 
prădalnice organizate împotriva In
doneziei în 1946 și 1948 au avut 
binecuvîntarea lui Voss și Dreess, 
lideri ai socialiștilor olandezi; care 
făceau pe atunci parte din guvern. 
Toate războaiele coloniale și acțiu
nile represive întreprinse de Marea 
Britanie în anii de guvernare labu
ristă 1945—1951 (Mâlaya, Nige
ria, Kenya), „războiul murdar" 
din Indochina, dezlănțuit în 1946 
de guvernul socialistului Leon 
Blum; au arătat cum înțelege să 
acționeze social-democrația în pro
blema colonială. De ce să ne mai

Macmillan interpelat 
în Camera Comunelor

LONDRA 1 (Agerpres).
In ședința din 30 noiembrie a 

Camerei Comunelor deputății la
buriști au cerut primului ministru 
Macmillan să informeze Camera 
Comunelor asupra conținutului re
centelor tratative dintre Adenauer 
și Kennedy, precum și dintre Mac
millan și de Gaulle.

Liderul opoziției Gaitskel a de
clarat că probabil, există o contra
dicție între știrile referitoare la 
înțelegerea la care au ajuns Ade
nauer și Kennedy și poziția lui 
Kennedy care și-a găsit reflecta
rea în interviul acordat lui A. I. 
Adjubei, redactor-șef al ziarului 
„Izvestia“.

In intervenția sa, Macmillan a 
spus că aceste tratative au avut un 
caracter secret.

Răspunzînd primului ministru, 
deputatul laburist Michael Foot a 
declarat că parlamentul vest-ger- 
man a fost informat că tratativele 
s-au referit la problema dacă 
N.A.T.O. trebuie să posede arma 
nucleară proprie, cu alte cuvinte 
la problema transformării N.A.T.O. 
în „cea de-a patra putere atomi
că". Foot a întrebat care sînt mo
tivele că o informare este refuza
tă parlamentului englez ?

Macmillan s-a eschivat să dea 
un răspuns, declarînd doar că 
trebuie să aștepte conferința celor 
patru miniștri ai Afacerilor Exter- 
ne care va avea loc la începutul 
lunii decembrie a.c.

HELSINKI. — Consiliul Parti
dului Social Democrat din Finlan
da a desemnat pe Rafael Paasio 
drept candidat din partea acestui 
partid la alegerile prezidențiale.

LISABONA. — După termina
rea sezonului ploios în Angola, 
trupele portugheze și-au reînceput 
operațiunile de represiune împo
triva răsculaților angolezi.

over, ale cărui date au fost făcute 
publice de către Robert Kennedy, 
ministrul Justiției al S.U.A.

In această perioadă, după cum 
arată agenția, la orașe criminalita
tea a crescut cu 4 la sută, în timp 
ce în regiunile rurale a crescut cu 
9 la sută, față de aceeași perioadă 
a anului ttecut.

mirăm atunci de felul în care teo
retizează ?

De aici nu mai este decît un pas 
pînă la afirmația socialistului" fran
cez Lucien Laurat:

Mișcarea antiimperialistă care 
zguduie în prezent țările slab dez
voltate este în fond reacționară 
atît din punct de vedere politic 
cît și din punct de vedere econo
mic".

După tradiția renegaților de tot
deauna și de pretutindeni; soclal- 
democrații sar și de data aceasta 
dincolo de cal, mergind de fapt 
mult mai departe decît reacționarii 
declarați. Paradoxurile sodal-de- 
mocrate (independența este un rău, 
mișcarea de eliberare este reacțio
nară etc.) sînt prea vădit forțate. 
Se preferă formulărie mai mode
rate, tactica tergiversărilor.

Una din tezele favorite ale co
lonialiștilor pretinde că problema 
accesului popoarelor coloniale la 
independență privește exclusiv co
lonia și metropola, este o afacere 
bilaterală care, spre deosebire de 
problema dezarmării; de pildă, nu 
ar afecta pacea și securitatea in
ternațională. Că nu este așa, o 
dovedește chiar și un tablou su
mar al conflictelor internaționale 
care au periditat după al doilea

Scrisoarea adresată de V. A. Zorin 
lui U Thant în legătură 
cu situația din Congo

NEW YORK 1 (Agerpres).
La 30 noiembrie V. A. Zorin, 

reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., a adresat lui 
U Thant, secretar general provizo
riu al O.N.U., o scrisoare în care 
îi atrage atenția asupra caracteru
lui ilegal al „acordurilor" cu pri
vire la încetarea focului încheiate 
între forțele armate ale O.N.U. și 
trupele autorităților provinciei Ka
tanga. In scrisoare se subliniază că 
încheierea acestor „acorduri" a 
constituit un act ilegal întrucît ele 
au fost încheiate fără să se fi ob
ținut împuterniciri necesare pentru 
aceasta din partea Consiliului de 
Securitate și fără să fi fost consul-

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NEW YORK 1 (Agerpres).
La 30 noiembrie a fost convo

cată ședința Consiliului de Secu
ritate în legătură cu cererea Re- 
publicii Arabe Unite de a examina 
problema primirii Kuweitului ca 
membru al Organizației Națiunilor 
Unite.

Luînd cuvîntul în legătură cu 
această problemă V. A. Zorin a 
subliniat inoportunitatea, examinării 
problemei primirii Kuweitului ca 
membru al O.N.U . întrucît datele 
existente asupra situației din Ku
weit nu permit să se considere că 
Kuweitul este un stat independent. 
Kuweitul se află în totală depen 
dență politică față de Anglia și în 
totală dependență economică față 
de monopolurile petroliere anglo- 
americane.

Invitat la cererea sa la ședința 
_=©=_

e

Vizita lui Messmer 
în S. U. A.

WASHINGTON 1 (Agerpres)
P. Messmer, ministrul de Război 

al Franței, a sosit la Washigton 
pentru a duce tratative cu condu
cătorii Pentagonului. Potrivit de
clarației oficiale a Pentagonului, 
între Messmer și conducătorii Mi
nisterului de Război al S.U.A. a 
avut loc „un schimb neoficial de 
păreri", în legătură cu problemele 
N.A.T.O.; problema Berlinului oc
cidental și cu situația conturilor 
între Statele Unite și Franța în 
cadrul obligațiilor militare asumate.

război mondial pacea omenirii. A- 
fără de criza Berlinului (1949 și 
1961) toate celelalte crize .Coreea 
1950—І954; Vietnam 1954, Suez 
1956, Siria 1957; Liban 1958, Tai- 
van, iar mai recent crizele în legă
tură cu Congo, Cuba și Algeria) 
au fost într-un fel sau altul în 
legătură cu «tentativele puterilor co
loniale de arși menține sau redo- 
bîndi supremația economică sau 
politiaă într-unul sau altul din 
punctele aflate în prezent sau în 
trecut sub controlul lor, de a re
prima mișcarea de eliberare na
țională.

Nimic mai firesc decît faptul că 
aceeași mare putere — Uniunea 
Sovietică — care a impus celei 
mai largi dezbateri internaționale 
problema dezarmării; a ridicat cu 
aceeași forță și problema abolirii 
sistemului colonial.

„Cuvîntul nostru să fie auzit de 
toți oamenii de pe pămînt!"; „Ru
șinosul regim colonial trebuie să 
fie înmormântat", sînt cuvintele 
admirabilei Declarații cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, prezentată 
spre examinare celei de-a 15-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
de către Nikita Sergheevîci Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.Ș.S. Fecare rind, 
fiecare cuvînt al acestei declarații 
istorice are forța unei axiome.

FELICIA ANTIP 

tat guvernul central ăl Republicii 
Congo.

Multe prevederi ale acestor acor
duri nu pot fi calificate altfel de- 
cit ca o directă capitulare a co- 
rv.andamentului O.N.U. față de ac
țiunile lui Chombe și ale colonia
liștilor care îl sprijină, acțiuni carr 
urmăresc să separe de Congo pro
vincia Katanga — una din cele 
mai bogate provincii ale republicii.

Reprezentanța U.R.S.S. la O.N.U 
consideră că aceste acorduri nu 
sînt valabile și nu trebuie să cons
tituie în nici un caz o piedică în 
calea traducerii în viață a hotă- 
rîrilor Consiliului de Securitate 
care trebuie să fie înfăptuite în 
mod consecvent și întocmai în tim
pul cel mai scurt.

Consiliului de Securitate, reprezen
tantul Irakului, Paciaci, a dovedit 
cu fapte că Kuweitul este o colo
nie engleză. j

Pornind de la situația reală V. 
A. Zorin a propus să se amîne exa
minarea rezoluției Republicii Ara
be Unite, care propune primirea 
Kuweitului în O.N.U. Totuși, pro
punerea de a se amîna examinarea 
acestei probleme, nu a întrunit cele 
șapte voturi necesare (pentru adop
tarea acestei propuneri a votat U- 
niunea Sovietică, toți ceilalți mem
bri ai Consiliului de Securitate s-au 
abținut). întrucît împotriva rezo
luției a votat un membru perma
nent al Consiliului de Securitate, 
ea a fost respinsă.

PROGRAM OF .RADIO
,3 decembrie

PROGRAMUL I. 7,00 Buletin 
de știri. Sumarul piesei centrale;
7.30 Concert de dimineață, 8,00 
Școala și viața, 8,30 Orchestre de 
muzică populară romînească, 9,30 
Teatru la microfon pentru copii: 
„Mugurii", scenariu radiofonic de 
Ștefan Tita, 11,00 Formații ărtiă- 
tice de amatori fruntașe, partici
pante la cel de-al VI-lea Concurs 
pe țară, 11,30 Vorbește Moscova 1
12.30 Interpreți de muzică ușoară, 
14,05 „Vitrina cu noutăți de mu
zică ușoară", 14,31 „Programe mu
zicale alcătuite de ascultători”;
15.50 Melodii populare romînești 
interpretate de Benone Sinulescu 
și Pavel Tornea, 17,00 La șezătoa
re, 17,40 Cîntă Maria Lătărețu,
18.30 Jocuri populare romînești, 
19,05 „Melodii... melodii" emisiu
ne de muzică ușoară romînească,
19.30 Teatru la microfon : premie
ra „Cînd înfloresc migdalii", dra
matizare și adaptare radiofonică 
de Angela Niculescu-Plati, 22,35 
Muzică de dans.PROGRAMUL II. 
7,20 Muzică populară romînească 
din diferite regiuni ale țării, 8,30 
Clubul voioșiei, 9,30 Concursul 
;,Cine știe ne scrie" — etapa a 
IlI-a, 10,30 Revista presei străine,
10.50 Transmisiune din sala Ate
neului, a concertului Orchestrei 
simfonice a Filarrtionicii de Stat 
;,George Enescu", 13,40 Program 
interpretat de cîntăreața de muzică 
ușoară Dalida, 14,30 Cine știe 
câștigă! 16,00 Oameni și fapte,
16.30 Din muzica popoarelor, 
17,15 O schiță pe săptămînă, 18,05 
Program pentru iubitorii muzicii 
populare romînești, 20,05 Muzică 
de dans, 21,30 Album de romanțe.

CINEMATOGRAFE
3 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Imperiul soarelui ; Al. Sahia: Ge- 
novieva ; PETRILA : Revista vi
surilor ; LONEA : Războiul ve
sel ; LIVEZENI : Pe jos spre rai; 
ANINOASA : Evdokia ; VUL
CAN : Primul raid spre stele ; 
CRIVIDIA : Părinți și copii ; LU- 
PENI : Frumoasa aventură ; BĂR- 
BĂTENI: Nu vreau să mă însor ; 
URICANI: Dragostea te așteaptă.

—“«PACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA
»

: Petroșani; Ștr. Gh. Gheorghiu-Dej ar. 56. Tel. interurban 322 automat 269. Tiparul : ;,6 Auaust" — Poligrafie


