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2.800.D08 lei economii 
prin inuaiii4

Inginerii, tehnicienii și 
muncitorii din bazinul 
nostru carbonifer, pre
ocupați îndeaproape de 
îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă, de 
ridicarea nivelului teh
nic al producției, au de
pus eforturi susținute 

t pentru introducerea și 
extinderea metodelor a- 
vansate de lucru.

In acest an inginerii, 
tebmfâemi și muncitorii 
din ^idea Jiului au pro
pus 725 de inovații din 
care ău și fost aplicate 
Un număr de 447. Eco- 

I nomiile postcalculate rea- 
I Uzate prin aplicarea a- 
I; cesțor inovații. se, ridică. 

la 2.758.000 lei. Fruntașe 
.în mișcarea de inovații 
sânt colectivele minei și 

I - preparației Petrila. '

Tinerii țapinari Romanescu loan, Gavril Constantin, Huțu Dan fac parte 
din brigada de tineret condusă de Anton Vasile se numără printre munci' 
torii fruntași de la gaterul de bușteni nr. 2 de la Lonea. Pentru realizările 
lor în producție, tinerii se bucură de aprecierea întregului colectiv.

Premieră
După cum a mai fost 

anunțat, colectivul Teatru
lui de stat „Valea Jiului” 
Petroșani a pregătit în 
•premieră pe țană piesa 
„Doi medici".

Spectacolul va fi pre
zentat mîine 25 decem
brie a.c. în sala de spec
tacole din Lonea/ :

! drum. El urmează să intre în j 
j Depoul C.F.R. Petroșani. Re- i 
r vizorul de ace Buzdugă La- î 
izăr (în clișeu) este ocupat î 

cu efectuarea comenzii pen- ? 
tru primirea trenului res- I 
pectiv. }

Un nou sistem 
: de turnare

In cadrul secției turnătorie 
de la U.R.U.M.P. muncitorii 
desfășoară o activitate rodni
că. Fiecare muncitor se stră
duiește să contribuie cit; mai 
mult la îndeplinirea ritmică a 
Sarcinilor de plan. In această 
lună, datorită rezultatelor ob
ținute pînă în prezent, se pre
vede , obținerea un^i producții 
de oțel sporite. In același timp, 
colectivul de aici pune un ma
re accent pe îmbunătățirea ca
lității pieselor 
folosirea unor 
te de turnare.
temele de turnare in coji de 
silicat și coji de bachelită, ce 
ae vor extinde în 1962, se va 
introduce sistemul de turnare 
țirin centrifugă, in special la 
piese cu configurație cilindri
că. In prezent se fac pregăti
rile necesare pentru ca acest 
sistem de turnare să fie intro
dus . la începutul anului viitor.

turnate, prin 
metode avansa- 
In afară de sis-

Bloc în curs de predare 

la Lupeni
22 decembrie. Zi seni

nă, însorită. Pe șantierul 
„Viscoza" Lupani e for
fota obișnuită, a muncii 
constructorilor. Zor deo
sebit însă dau brigăzile • 
zugravilor Szabo Ioan și 
Berciu Gheorghe, cele ale 
timplarilor Boștină loan 
și Fierăstrău loan, cele 
ale instalatorilor de calo
rifer și electricieni : a
venit comisia pentru a 
face recepția la noul bloc 
nr. 26, care are 32 a- 
partamente cu ■ încălzire 
centrală 
folosința 
neni.

...Este
în noul cvartal care este 
dat în folosință în ulti
mele e luni. Săptămînile 
viitoare, vor mai fi pre
date îndă 3 blocuri noi 
cu un total de 88 aparta
mente.

ce va fi dat în 
minerilor lupe-

al șaselea bloc

In acelaș timp, se des
fășoară lucrări intense la 
Construcția a 4' noi blo
curi care vor fi gata în 
cursul anului 1962. Ast
fel, construcția blocului 
C cu 44 apartamente a 
ajuns la etajul jI, a blo; 
ciilui D cu 40 apartamen
te la etajul III • la blo
cul 9 cu 53 apartamente 
maistrul Feleki loan con
duce lucrările de betona
te a fundației (acest bloc 
va avea- la parter diferite 
magazine) iar la blocul 
10 avînd 32 apartam en
ter, sub conducerea mais
trului Hevele Mihai se 
execută lucrările de zidă
rie la etajai I. Un aport 
deosebit la acești: lucrări 
îl aduc brigăzile de dul
gheri ale lui Cațrinoiu 
Gheorghe și Căplescu Ni- 
colae și cea de zidari 
condusă de Sandu Tudor.

Cind teaiâ аіевііа c îndreptată 
spre ridicarea brigăzilor la plan

Colectivul sectorului III de 
la mina Lonea a desfășurat în 
primele 10 luni ale anului o 
activitate nesatisfăcătoare. Lu
crul acesta a avut urmări ne
gative atît în privința reali
zării planului la cărbune și 
pregătiri pe sector cît și în ce 
privește creșterea productivită
ții muncii și reducerea prețu
lui de cost al producției ex
trase. Bilanțul încheiat la ca
pătul celor 10 luni arată că 
minprii și tehnicienii de aici 
au totalizat un minus de 1035 
tone de cărbune și 2457 m. c. 
din planul lucrărilor de pre
gătiri. De asemenea, randamen
tul planificat pe sector a fost 
realizat în proporție de numai 
92,5 la sută, iar prețul de cost 
a fost depășit cu 8,50 lei pe 
fiecare tonă de cărbune ex
trasă.

Minerii, comuniștii din sec
tor, nu se puteau împăca cu 
această situație. In consfătui
rile de producție organizate pe 
sector și cu prilejul schimbu
lui de experiență cu sectorul 
II de la aceeași mină, ei au în
vățat că sprijinirea, brigăzilor 
de mineri prin toate mijloacele 
ce stau la dispoziție (îmbună
tățirea transportului, întărirea 
asistenței tehnice etc.) consti
tuie principala cale de crește-, 
re a producției și productivi
tății muncii, de ridicare a sec
torului la nivelul realizărilor1 
obținute de către, colectivele, 
sectoarelor fruntașe din Valea. 
Jiului. Măsurile luate în ulti
ma vreme în sector-n-aură- 

. mas fără rezultate. Brigadă, de 
mineri . condusă de Solovan 
loan a obținut îhtr-o Innă re
zultate mult superioare față 
de luna precedentă. Ce schim
bări s-au petrecut în condiții
le de lucru ale brigăzii ? In 
primul rînd trecerea tuturor 
membrilor brigăzii la exploa
tarea abatajului cameră nr. 
600. Lucrările miniere de Ia 
abatajul acestei brigăzi au fost 
puse Ia punct, transportul 
lemnului făcîndu-se în condi-
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mult de 12.000 § 
Я П П m.c. buton armat. 8

Pînă mai ieri ce- 8 
le trei macarale 8 

mari ' K..S.K.-4 dominau locurile § 
prin înălțimea lor. Astăzi, brațele 8 
puternice ale acestor macarale au 8 
rămas pitice față de construcțiile 8 
înălțate. 8

Toate aceste înnoiri, transfer- 8 
mări survenite la Coroiești pe та- 8 
Iul Jiului s-au petrecut nu din 
frămîntarea pămîntului, ci din 
munca avîntată a constructorilor. 
De numele și vrednicia unor oa
meni cum sînt cei din echipele 
de fierari-betoniști conduse de 
Năstasă Dumitru și Voicu Gheor
ghe, dulgherii din echipa condusă 
de Traistă loan, betoniștii con
duși de Tomescu Attghel și Ninu 
Nicolae sînt legate toate aceste 
transformări.

Pe piscul dealului, baliza to
pografică marchează înălțimea de 
50. m. In fața balizei se văd con
tururile semețe ale noii spălătorii. 
Construcția crește mereu. Intr-o 
bună zi zidurile de beton armat 
vor fi înălțate la 45 metri de la 
rol. Atunci două piscuri se vor în
frunta din priviri. I Printre ele va 
curge Jial domolit. Jiul supus cu 
apele lui.

,Se vor înfrunta din priviri două 
piscuri. Unul de stîncă, bătrin, și 
altul de beton armat, tînăr, cons
truit de oameni harnici, prin care 
vor fi spălați, sortați și prepa
rați cărbuni lucioși din adîncuri.

S~a întîmplat8
8 nu O singură dată
8 ca apele Jiului să
8 ' se*umfle după cî-
8 teva zile de ploaie
8 Corpiești, să înece

și acolo, la 
sub nul cele

8 cîteva insulițe pe care creșteau în 
8 voie sălciile pletoase. Apele în- 
8 volburate ale Jiului ajungeau a- 
8 tund pînă în vecinătatea liniei de 
8 cale ferată,
§ Așa se întîmpla atunci, în urma 
8 cu ani și arti. Astăzi însă...? •
8 Puternice excavatoare au tnce~
8 put anul trecut. să-i .sape Jiului 
s albie nouă. Anul acesta apele lui 
° au fost dirijate spre alte căi din
9 matca"'cea veche. Matca a fost 
£ mutată lingă peretele de stîncă

al unui deal.
Pe piscul dealului, o baliză to

pografică a marcat înălțimea de 
50 metri de la cota zero a tere
nului.

Sub baliză, pe peretele abrupt de 
stîncă al dealului — cînd soarele 
e ridicat de-o suliță deasupra 

? noastră — se profilează umbrele

o r> o o Q П O 
8 
8 
8 r. O 
8
8 unui pisc care crește zi de zi- Ai
9 zice că în frăniîntarea lui, pămîn- 

tul se dospește și din el se înalță 
ca un vulcan un nou pisc care, 
vrea să-i țină tovărășie celui 
vechi.

Locul despre care vorbim este 
o șantierul noii prepar ații de cărbtt- 
g ne de la Coroiești. Piscul care 
g crește nu este altceva decît cons- 
g trucțta spălătoriei. Construcția are 
8 mai multe cote. Una a atins înal- 
g.țimea de 16 metri, a doua a în-, 
8 trecut 23 metri, iar cotă a treia

o
8 o o
8 O o
8

are 27 metri. Schelete de cofraje, 
armături metalice s-au ridicat pes
te ultima cotă și domină locul 
prin înălțimea lor. Din ansamblul 
preparației face parte nu numai 
spălătoria. Partea de construcție 
a separației este terminată. Aici 
se poate începe montarea agrega- '

■ w *

de
re- 
ă- 

locație. Au fost amenajate căile 
ferate interioare. Nu peste mult 
timp șantierul va fi brăzdat de 
22 linii de triaj.

Lucrările au început în acest 
an. La începutul lunii martie s-au 
efectuat primele săpături și tur
nări de fundații. Au trecut de 
atunci cîteva luni. Ele pol fi nu
mărate pe degete, In acest timp 
însă peisajul a devenit de nere
cunoscut, el și-a schimbat înfăți
șarea.

Numai pentru construcții spă
lătoriei, la fundații, planșee, pen
tru grinzi, siîlpi s-au turnat mai

telor. Sînt ridicate silozurile 
cărbune brut, cele destinate 
cepției, silozurile de steril, de 
locație. Au fost amenajate t.

C. MORARU

țiuni normale. La sporul de 
producție al brigăzii lui Solo- 
van a contribuit și întărirea 
asistenței tehnice. Conducerea 
sectorului ■ a ținut seama oă 
brigada are nevoie de ajutor , 
tehnic și de aceea a fost în
credințată unuia dintre, tehni
cienii buni ăi sectorului. Re
zultatele acestor măsuri au 
fost bune. Brigada minerului 
Solovan loan se numără în 
prezent printre brigăzile frun
tașe ale sectorului. In luna tre
cută,: de exemplu, membrii s*- 
cestei brigăzi au extras din a- 
batajul lor aproape 350 tone 
de cărbune peste prevederile 
planului, iar în luna decembrie 
—. 4Q0 tone cărbune în plus, 

întărirea unor brigăzi mai 
slabe cu mineri bine califi-: 
câți, întreținerea galeriilor de 
transport, asigurarea ilumina-, 
tului electric în abataje, arma
rea locurilor de muncă, con-: 
form monografiei de armure, 
sînt,, de asemenea, preocupări 
ale conducerii sectorului.

Un sprijin mult mai mare 
primesc acum brigăzile de mi
neri din partea mecanicilor 
sectorului. Aceștia fac reviziile 
la timp și. în buhe condițiuni, 
iar brigăzile nu mai trebuie să 
piardă timp așteptîndii-i.

îmbunătățirea condițiilor de 
lucru în abatajele brigăzilor 
miniere a permis colectivului 
sectorului ЦІ. de la mina Lb:- 
nea să recupereze aproaj^. in 
întregime minusul de eăibu- 
ne totalizat pînă la 1 noiem
brie și să depășească produc-*' 
tivitatea planificată cu 4,5 Ia 
sută. De asemenea, în ultimele. 
douț luni ca urmare a creș
terii vitezelor de avansare în 
abataje, precum și prin răpi
rea cu grijă a stîlpilor înainte 
de prăbușire, minerii și tehrii- • 
cienii de aici au redus consu
mul de lemn cu peste 2 m. c. 
la o mie tone de cărbune Ex
trasă.

Acordînd o și mai mare a- 
tenție ridicării tuturor brigă
zilor de mineri la nivelul ce
lor care își realizează și depă- > 
șese sarcinile 
vul sectorului 
ține pe viitor 
însemnate în
țiel, productivității muncii șt 
reducerea prețului de cost.

de plan colecti- 
III va putea ob- 
succese tot mai 

sporirea produc-

C. MATEESCU *
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Utemistul Pop Caiman ;ste 
unul din fruntașii secției tîm-i 
plărie de la I.l.L. „6 August" 
Petroșani. Iată-1, în clișeu, e- 
xecutînd rama unui recander 
de la o mobilă aflată în lucru.



WIM
STEAGUL ROȘU

Iarna ia cluburi 
și în cămine culturale 

culturale e- 
stat în per- 
Cotnitetului

Problemele muncii 
ducative de masă au 
manență in atenția 
orășenesc de partid Petroșani. Re- 
cept Biroul Comitetului orășenesc 
de partid a analizat munca cultu
rală de masă desfășurată la clu
buri, ți cămine culturale și pe baza 
concluziilor trase s~a întocmit un 
plan de măsuri privind organiza
rea muncii politice și cultural-edu
cative pe perioada lunilor de iar
nă.

Ca o primă măsură prevăzută in 
plănui Comitetului orășenesc de 
partid a fost aceea a asigurării 
condițiilor materiale optime pentru 
desfășurarea muncii politice și cul- 
tural-artistice. Sfaturile populare 
orășenești și comunale au fost în
drumate să ia măsuri pentru asigu
rarea combustibilului, aă se îngri
jească de dotarea căminelor cul
turale eu aparate de radio, instru
mente muzicale etc.

In iarna aceasta, Casa regiona
lă a creației populare Deva, a or
ganizat concursul „Aniversarea Re
publicii". La acest concurs au luat 
parte un mare număr de formații 
artistice din cluburi și cămine cul
turale. O parte din acestea au o- 
cupat locuri fruntașe, luînd parte 
acum la finala pe regiune a con
cursului. In curînd formațiile de 
teatru vor lua parte la cel de-al 
ІП-lea festival bienal de teatru 
i,T. L. Caragiale". Este necesar ca 
formațiile de teatru să-și fixeze 
piăsele cu care se vor prezenta în 
concurs, pregătindu-se cu toată 
seriozitatea.

latură importantă a muncii 
cultural-politice de masă o consti
tuie activitatea bibliotecilor. Vor 
trebui atrași în perioada de iar
nă mai mulți cititori, recomandîn- 
du-li-se cărțile cele mai indicate. 
Pentru aceasta este neoesar să se 
organizeze mai multe seri literare, 
seri 'de întrebări și răspunsuri, re
cenzii, scurte informări etc.

In această perioadă trebuie să' 
capete un avînt deosebit concursul 
^Iubiți cartea" înscriindu-se noi

a-cititori la fiecare bibliotecă. Io 
ceasta direcție se pot organiza în
treceri între cititori în sensul scur
tării timpului pentru parcurgerea 
bibliografiei necesară obținerii in' 
signei „Prieten al cărți". Trebue 
găsite mijloace și metode noi de 
atragere a cititorilor în sălile de 
lectură.

Conducerile cluburilor și îndeo
sebi cele ale căminelor culturale 
trebuie să acorde o atenție mai 
пиите conferințelor. Este necesar 
ca pe baza specificului muncii' ce-' 
lor ce frecventează clubul eau că
minul cultural și pe baza temelor 
solicitate de aceștia să se ceară 
de la S.R.S.C. și Consiliul local al 
sindioatelor conferințele necesare 
și conferențiari competenți în așa 
fel incit calitatea acestor conferin
țe să fie cea corespunzătoare. Este 
necesar ca la conferințele ce se țin 
să fie mobilizat un mare număr de 
partidpanți. Un aport deosebit la 
îmbunătățirea activității prin con
ferințe trebuie eă-1 aducă cadrele 
didactice, pregătind cele mai indi
cate teme pentru a fi expuse.

O 
să i 
din 
vor 
din 
care să împărtășească din 
riența lor prezentînd în 
timp conferințe legate de specifi
cul muncii, de ridicarea calificării 
tineretului în' toâte domeniile de 
activitate.

Consiliul local al sindicatelor, 
conducerile cluburilor și căminelor, 
culturale au datoria ca în această 
perioadă deosebit de prielnică 
pentru activitatea culturală de ma
să să găsească metode și mijloace 
noi și eficace pentru a atrage la 
club în. fiecare zi tot mai mulți oa
meni oferindu-le un program edu
cativ și interesant din care oamenii 
muncii să învețe.

I Conferințe în sprijinul 

? . producției
5 Programul de activitate al <
< fiecărui club, cuprinde lună >
< de lună tot mai multe ac- $ 
> țiuni care vin în sprijinul < 
s producției, contribuind la rl- ? 
ț dicarea calificării celor ce > 
? muncesc, a pregătirii lor din 5 
s’ punct de vedere profesional,
ț Conducerile cluburilor și » 
) comisiile culturale din ca- { 
j drul sindicatelor se strădu- j 
i iese să găsească forme noi, 

variate și atractive, prezen-
S tind teme actuale strîns le- l
< gate de specificul muncii ce- 
? lor ce frecventează clubul.

r.-r -s**As=
Sfirșitul anului acela, care 

vestea trecerea în cel de-al cin
cilea deceniu, a fost sec, fără 
pic de nea. Ochiurile de ghe
țuș de pe pîrîul ce tăia satul 
în două lipseau. Pe uliță era 
liniște. Nici vînt, nici gălăgia 
copiilor în vacanță. Casele 
mici, chircite, pufăiau prin 
hornuri. Stlnd la fereastră, 
ghiceam ln muțenia uliței a- 
junul de An Nou. Simțeam ln 

.fumul caselor mirosuri de clr- 
nați șl plăcintă la cuptor. Nu 
știu cit să fi fost ceasul, c& 
noi n-aveam. Prin unghere au 
început să se aștearnă umbre, 
iar după foamea ce-mi da 
tîrcoale simțeam că amiaza 
s-a dus de mult. Tata stătea 
mut, pe un scăunel, cu spatele 
lipit de soba de cărămidă. Pă
rea liniștit. Dar noi, copiii, 
știam că nu era. in fața ca- 

. sei nu se oprise de mult nici 
o căruță pentru reparat, nici 
măcar un cal pentru potcovit. 
Asta îl necăjea pe tata I Ma
ma; măruntă și aplecată, stă
tea și clrpea niște nădragi.

Au mal venit ele multe săr
bători de An Nou, dar nu știu 
să mai fi fost altul ca ăsta. 

; Frate-meu mai mare, soră-mea 
I mai mică și eu eram gol. Că- 
I mara era șl ea goală.
i Necazurile noastre se tră- 
î geau de la o hîrtie. A adus-o 
I perceptorul eu vreo două săp- 
i tămini în urmă. Eu n-am pi- 
: tit-o. Dar l-am auzit pe frate-

Carfea la locul de muncă

* contribuție însemnată trebuie 
aducă stațiile de radioficare 
toate localitățile. La microfon 
trebui să fie invitați oameni 
diferite sectoare de activitate 

expe- 
același

j De pildă, clubul muncito- 

) în această lună trei confe- 
Ș rințe tehnice 
< două cu temele : 
i și combaterea 
> mină" și, „Г 
1 procedeelor de săpare a sui

torilor" s-au ținut fiind au
diate de un mare număr de 
muncitori, iar cea de-a treia 

I Intitulată „Economisirea lem- 
І nului de mină la săparea' 
S lucrărilor miniere", urmează 
; să se țină miercuri 27 de- t 
î cembrle a. c. la orele 17, în 
s sala de ședințe a clubului. 1

resc din Vulcan și-a propus
{dintre care

: „Prevenirea 
focurilor de < 

.Perfecționarea <; 
sănare a sul- }

( 
<■ 
<

Se poate face și mai mult.
Este deosebit de plăcut ca 

intrînd într-o instituție sau 
întreprindere să te întîmpine 
un stand de'cărți, cu zeci de 
volume aranjate frumos și un 
difuzor oferindu-ți o lucrare 
tehnică, politică sau beletris
tică. Cartea la locul de mun
că, deci standurile în institu
ții și întreprinderi, este o do
vadă grăitoare a setei de cul
tură din ce în ce mai mare a 
celor ce muncesc, este o do
vadă a grijii partidului și sta
tului pentru ridicarea continuă 
a nivelului cultural, pentru 
Îmbogățirea cunoștințelor oa
menilor muncii. ,

In ultimul timp, la marea » 
majoritate a întreprinderilor • 
șl instituțiilor din Valea Jiu- * 
lui, sindicatele în colaborare ♦ 
cu organizațiile U.T.M. au des- ? 
chis asemenea standuri de J 
cărți, muncitorii avîhd astfel J 
posibilitate să-și procure lu- * 
crărlle dorite chiar de la Іо-1 
cui de muncă, să fie în per- • 
manență la curent cu nouță- ♦ 
,țile din literatura politică, teh- *♦

♦

t
* 
♦ 
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cumpărători ai standului ini
țiat cu 5 luni în urmă de or
ganizația U.T.M. Atunci, ute-i 
miștii au vindut lunar cărți in 
valoare de aproape 2000 de lei* 
deși difuzorul fiind tînăr în 
această muncă nu avea expe
riența necesară pentru o bună, 
popularizare a cărții în rîndul 
minerilor. Comitetul sindicatu
lui minei Lupeni va trebui să 
ia măsurile necesare pentru a 
fi în pas cu. sindicatele celor
lalte exploatări miniere și în 
ceea ce privește răspîndirea 
cărții în rîndurile minerilor.

• .
SCRIITORI ȘI „OPERE j

— . . 4*Slexandr

VALE В DAN
instructor al Comitetului 

șenesa Petroșani
f

oră-

nlcă și beletristică. La exploa
tările miniere din Aninoasa, 
Uricanl, Petrila, s-au vindut 
lunar cărți în valoare de ă- 
proape 10.000 lei, numărul vo
lumelor vlndute crescînd cu fle
care lună. La o singură ex
ploatare minieră și anume Lu- 
peni, comitetul sindicatului a 
neglijat complet acest mijloc 
important de răspindire a căr
ții în rîndul muncitorilor. Stan
dul de cărți la mina Lupeni 
este deosebit de necesar fapt 
dovedit de numărul mare de

vara.

Incepînd de ieri, la cinematograful „Al. Sahia“ din Petro
șani rulează filmul „Lumină la fereastră" o producție a stu-' 
diourilor sovietice. fj

IN CLIȘBU: O scenă din film. >
' дГ j8-Л «Г «Т
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kemciuk 
scriitor 
cu care 
vor face 
tință citind deo
sebit de intere
santa sa nuvelă, 
-„Perioada conce
diilor de vâră'.

Născut în 7927 la Mașaăva, 
Rekemciuk termină în timpul răz.- 
boiului școala specială de artile
rie.

Simținduse atras de activita
tea literară, urmează din 1946 
cursurile Institutului de literatură 
„M. Gorki'. Apoi pleacă în 
R.S.S.A. Komi, în nordul aprig 
unde locuiește și lucrează de peste 
zece ani. Vizitînd exploatările din 
taiga, coborînd în mine, legi nd, 
în calitatea sa de ziarist; cunoș
tință cu mulți oameni interesanți, 
el le urmărește firul vieții, suc
cesele și eșecurile, formarea și 
creșterea lor.

Nuvela „Perioada concediilor 
de vară', pe care a publicat-o în 
19э9,2-а făcut, pe bună dreptate, 
popular și l-a consacrat ca scrii
tor. Veți afla din această lucrare ♦ 
cum și-a petrecut tînăra geologă * 
Svetlana Panîșko „concediul" de » 
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Găsiți în librării
Gor G.. SPLAIUL UNIVER

SITĂȚII — roman. Traducere 
din limba rusă de I. Flavius și 
E. Silaghi. Prefață de A. Și- 
perco. Editura pentru literatură 
universală, 340 pag. — 8,25 lei.

Panaitescu H., ZÎMBETUL — 
povestiri. Ed. pentru literatu
ră, 124 pag. — 3,60 lei.

In urmă cu două decenii...
meu. Tata trebuia să plăteas
că 2000 de lei (scris în litere 
șl cifre) sumă ce reprezenta o 
datorie către Iancsi D..„ co
merciant. in caz contrar, sta 
scris pe acea hîrtie, conform 
îggilor în vigoare va fi scos 
atelierul tatălui meu la licita
ție. L-am auzit după aceea pe 
tata suduind. Mama, săraca, îl 
blestema pe domnul Iancsi. 
Dar în oraș cu banii tot s-a 
dus. Ei, și cite „găuri", cum zi
cea mama, nu trebuiau astu
pate de sărbători cu banii ăia. 
„Dar, lasă, că ne-am scăpat 
măcar de datorii. Om face al
ții". Numai că de cînd s-ail 
dus banii n-a mai călcat ni
meni pragul covăciei.

înjurături șl blesteme la a- 
dresa domnului Iancsi n-am 
mai auzit astăzi, în ajun de 
An Nou. Simțeam însă că ma
ma îl blestema în gînd Țnsăl- 
lînd mărunt petecul pe nă
dragi. Simțeam în căutătura 
parcă rușinată a tatii, sudalmă 
grea. Eu, care nu-1 văzusem 
niciodată pe domnul iancsi, 
încercam să ml-1 imaginez, li 
căutam înfățișarea ln unghe
rele umbrite ciudat de Inse
rare.

Ne-a scos din muțenie o tră
sură oprită la poartă. Ne-am 
repezit la fereastră. Doi cai

mari slobozeau pe nările largi, 
dîre groase de aburi. Capra 
trăsurii era goală, că vizitiul 
și încă unul, „administratorul" 
zicea mama, coborîseră. In spa
te, înveliți în blănuri, cu o- 
brajii îmbujorați de ger,. stă-
♦*»«******•«•*«+«**«»♦»♦««

FRAGMENT
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teau trei persoane: un bărbat 
ln vîrstă, unul tînăr și o fată 
foarte frumoasă. L-am auzit 
pe tata: „Domnul lanes l Cu 
fata, cu domnișoara și copilul 
prim-pretorului". Mama a lă
sat și ea 'cusutul. Trăsura a 
intrat încet ln curte. Domnul 
ăla tînăr a sărit sprinten și 
a întins brațul domnișoarei, 
să coboare. Bărbatul cel în 
vîrstă a scoborit mai încet. 
Au ieșit apoi ln uliță, pornind 
spre* casa prirrțarului. Lingă 
trăsură mai rămăseseră doar 
„administratorul" și vizitiul. 
Erau în drum spre casa prim- 
pretorulul, unde urma să-și 
petreacă revelionul. Pe drum 
a căzut un raf de la o roată.

Sătul după atîta ședere, ta
ta I a deschis repede covăcla. 
Mama, lîngă foaie, apăsa pe
dala lungă de lemn, ațîțînd 
focul. Vedeam prin geamul de

care ne lipiserăm nasurile, lu
minițele vii, jucăușe din covă- 
cie. II vedeam pe tata gesti- 
culind, umblind prin atelier de 
colo pînă colo. Ci&am pe fața 
lui bruma de bucurie.

Mama a intrat in casă.
— Vedeți cum nu ne lasă 

dumnezeu să facem Anul Nou 
fără pic de bucurie ? A venit 
domnul Iancsi. Una-două face 
tata roata șl, cum ne dă dom
nul Iancsi banii, mă și duc la 
oraș. Mai apuc eu prăvăliile 
deschise! Apoi a ieșit grăbită.

— Știți voi, cît se plătește 
pentru treaba asta ? întrebă 
fratele meu. De unde să știți l 
O sută 1 O să avem făină, za
hăr, poate și o lecuță de vin
ars. Și dacă domnul Iancsi ne 
dă o sută douăzeci 1... O să 
fie cel mai frumos An Nou.

— Eu vreau niște bomboane 
— spuse soră-mea. Din alea 
învelite în argint. Ți se topesc 
în gură...

Eu nu ziceam nimic. Urmă
ream prin ochiul de geam 
mișcările tatii, mișcarea cio
canului ln mîna sa. Mă gîn- 
deam la domnul iancsi. Și la 
fata lui. Dacă nu erau ei, cu 
roata stricată pe drum, ne-ar 
fi apucat mleziîl nopții fărSl 
să avem nimic. Așa, la miezul 
nopții, cînd suflă duda la o-

raș, la fabrică, șl se trag clo-> 
potele la biserică, cînd se-n- 
gropă anul vechi și lumea 11 
primește pe cel nou, vom a- 
vea și noi cîrnați, plăcinte, 
vinars... Oamenii zic că dacă 
te-apucă Anul Nou cu voie bu
nă apoi așa o fi tot anul.

Mama s-a reîntors in casă 
Să se pregătească de plecat la 
oraș, și-a pus ghetele de săr
bători, baticul ăla fain, și-a 
petrecut peste cap un șal ma
re. Făcea totul cu mișcări gră
bite :

— Roata-i gata I Acuș vine 
domn’ iancsi — zise ea.

Domnii s-au întors însoțiți 
de administrator. Nu-mi pu
team lua ochii de la ei. S-au 
urcat în Jtrăsură. Tata, cu 
șapca în mină s-a apropiat de 
scară.

— Frumoasă treabă, mește
re, a spus domnul iancsi. Apoi 
către administrator • Asta ne 
mai datorează ceva ?

— Vreo Б0, pare-mi-se !
— Atunci, cînd o veni pe la 

noi șă dai o chitanță 1 S-a în
tors din nou spre tata : La 
mine nu mat ai datorii. Intri 
în Noul An fără datorie...

A făcut %emn vizitiului și 
trăsura a pornit ca din pușcă. 
Tata a rămas în mijlocul dru
mului, cu șapca în mină. Iar 
mama, cu coșul în mină, gata 
de plecare în oraș, în poartă, 
înmărmurită...

L. MAGUBEANU
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„LA O MIE DE 
BOBINE NICI 

UNA REBUTATA“

»>

inițiativa „La o mie bobine fila- <5 
| (e, nici una rebutată", care s-a g 
|i transformat intr-o adevărată miș- 

care de masă. Nici un filator nu 
w-a rămas in afara întrecerii pentru 
b îmbunătățirea calității produselor. 
9 Această valoroasă inițiativă a fost 
g ■preluată de către muncitoarele 
Я secției a 11-a răsucit, depănat, sor- 
8 tare, bobinaj. La răsucit obiectivul 
g principal al întrecerii, este sporirea 

producției de fire răsucite, a,fost 
direct legat de îmbunătățirea cali
tății firelor prin inițiativa „La o 
mie kg. fire răsucite nici un gram 
rebut", iar la depănat cu iniția
tiva „La o mie de scuturi depă
nate și legate nici un rebut".

In urma aplicării cu succes a 
inițiativei menite să îmbunătățeas
că calitatea produselor, colectivul 
„Viscozațt4. in luna care a trecut ® 
a îmlogMttdfit calitatea produselor 
cu 1,1 la sută.

£

o

R

inițiativă aplicată cu mult 
succes

In secția filatură s-a născut

Tinerii
pot munci

5

utemist 
pc linie

secției 
mai bine!

I
8 
8

Cifrele înscrise pe graficul sec- a 
ției filatură in dreptul majorității 8 
numelor filatorilor și centratorjlor 8 
arată că ei sînt harnici și hotăriți ~ 
să lichideze cu rebuturile. In ulti
ma decadă încheiată filatorii au 
ajuns să producă între 3100 5000 
bobine fără să dea nici un rebut. 
De asemenea, centrat orii au cen
trat pînă și 22-000 bobine fără 
nici un rebut. Printre aceștia se 
numără filatorii Darlotzi Dănilă, 
Roșoiu Dumitru, Vereș Va sile, To- 
mescu loan, Barna Victor, Huzunt 
Ioan, Tomșa Vasile, Bălosu Izidor
precum și centrelor ii Vîrtosu Pe- § 
tru, Szitko Carol, Moldovan Aw | 
rel, Prună Ștefan, Goșa Iosif. |

ctfre grăitoare

8
И я

c> ecția
„calității ireproșabile"

Nu de mult, intr-o sală special 
amenajată, au fost instalate 6 noi g 
mașini de bobinai, sosite din R-S. § 
Cehoslovacă. Mașinile au și fost Й 
puse în funcțiune, și deoarece sec- 8 
ția cea nouă încă nu are nume, 8 
bobinatoarele o numesc secția „ca- Й 
litiții ireproșabile". Intr-adevăr, Я 
aici muncitoarele secției veghează 8 
cu interes deosebit asupra calității | 
produselor, ca mei o întreprindere 8 
de prelucrare, mă o țesătoare să 
nu aibe supărări din cauza caZî-Jș 
tății produselor date de această i 
secție.

Personalul celei mai noi secții | 
din cadrul „Viscozei", e format I. 
din muncitoare harnice ca Vădu
va Mariana, Gheorghina Doina, 
Galben Ana, Alexandrescu Elena, : 
Mureșan Valeria, Bojan Sofia ți 
ehele.
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Cum muncesc tinerii secției noas
tre ?

fapt, nu aceasta a fost între
barea pe care și-au pus-o comuniș' 
tii din secția construcții metalice 
a Uzinei de reparat utilaj minier 
Petroșani atunci cînd s-au întrunit 
într-o recentă adunare generală 
pentru a analiză activitatea orga
nizației U.T.M. pentru antrenarea 
tineretului la realizarea sarcinilor 
economice. Toți muncesc în mijlo
cul tinerilor, ii cunosc. Ei au cerut 
secretarului organizației U.T.M. 
să prezinte un referat pe această 
temă, pentru a stabili împreună 
noi măsuri menite să îmbunătă - 
țească munca tinerilor din secție, 
să le întărească răspunderea pen
tru sarcinile ce le stau în față.

Biroul organizației de bază de 
partid, (secretar tov. Voinici Ște
fan) s-a orientat bine punînd a- 
ceastă problemă în discuția adună
rii organizației de bază, deoarece 
tineretul alcătuiește mai bine de 
jumătate din efectivul secției, și de 
munca tinerilor depind în bună 
măsură realizările întregului colec
tiv. In referatul prezentat de to
varășul Grămadă Romulus, secre
tarul organizației U.T.M., s-a vor
bit despre faptul că marea majo
ritate a tinerilor din secție dove
desc răspundere față de sarcinile 
de producție, îmbină armonios 
munca cu învățătura, părticipă la 
acțiuni de muncă patriotică.

Participanții la discuții au con
siderat însă important să contribuie 
la stabilirea unor măsuri care să 
îmbunătățească munca tuturor ti
nerilor secției. Tovarășul Barna 
Gheorghe, membru de partid, el 
însuși utemist, a arătat că în secție 
mai sint unii tineri care fac aba
teri de la disciplină. Lăcătușii Sa
cagiu Ioan, Tudose Victor, spre 
exemplu, fac absențe nemotivatc de 
la lucru. Tovarășul Barna a ară
tat că acești tineri s-ar fi putut 
îndrepte1 dacă postul utemist de 
control, al cărui re«pooș*bil:re to
varășul Crișan Iosif, ar fi luat în 
mod operativ atitudine critică față 
de lipsurile în activitatea acelor ti
neri. El a insistat ca biroul or
ganizației de bază de partid să 
ceară organizației U.T.M. să asi
gure buna desfășurare a activității 
postului U.T.M. de control.

La postul utemist de control tre-

buie luată atitudine împotriva de
ficiențelor care mai persistă în ce 
privește calitatea producției, com
portarea tinerilor, participarea lor 
la munca de organizație. Tovară
șul Ciofu Grigore, de exemplu, 
nu participă la munca de organi
zație, motivînd că el e activ pe 
linie culturală. E adevărat, el par
ticipă la manifestările cultural'ar- 
tistice care au loc în cadrul clu
bului, dar în calitate de 
el trebuie să muncească și 
de organizație.

O problemă importantă 
de intensificarea activității 
zației U.T.M.,

legată 
organ i- 

de îmbunătățirea 
conducerii ei de către organizația 
de partid, a fost ridicată de tova
rășul Nicu Constantin. El a sub
liniat rolul important pe care îl 
au membrii și candidații de partid 
care sînt și utemiști. Ei trebuie să 
fie exemple în munca de organiza
ție, mobilizatori activi ai tinerilor 
la îndeplinirea sarcinilor primite 
pe linie de organizație. Biroul or
ganizației de partid trebuie să pu
nă un accent deosebit pe activita
tea membrilor și candidaților' de 
partid tineri în cadrul organizației 
U.T.M. deoarece aceasta constituie 
una din principalele condiții pentru 
îmbunătățirea muncii politice în 
rindul tineretului.

Tovarășul Moisă Mihai a arătat 
că puteau fi organizate mai multe 
acțiuni de muncă patriotică cu ti
nerii din secție și acestei proble
me trebuie să i se acorde pe viitor 
o mai mare atenție. De asemenea, 
tov. ing. Gudasz Iosif, șeful sec
ției, a subliniat necesitatea intensi
ficării muncii de ridicare a, nive
lului de calificare a tinerilor, de
oarece aceasta este o condiție deo
sebit de importantă pentru ca ei 
să muncească la nivelul sarcinilor 
sporite de plan, să îmbunătățească 
calitatea producției.

Discuțiile purtate în adunarea 
• ■••generală .fflr? constituit pentru or

ganizația U.T.M. un prețios ajutor 
în vederea ridicării activității sale 
la nivelul cerințelor, iar pentru co
muniști un prilej de a stabili di* 
recția în care trebuie să activeze 
zi de zi pentru a ajuta tinerii 
secției să muncească tot mai bine, 
să fie la înălțimea sarcinilor încre
dințate.

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

In două decade — 659 tone
de cărbune peste plan

ment, Danciu Moise 
Aurel care, muîicind 
tivitate sporită, au
116—214 tone de cărbune peste 
prevederile planului.

Minerii de la Lonea, care sc si
tuează printre colectivele fruntașe 
din Valea Jiului, se străduiesc ca 
și în ultima lună a acestui an să 
obțină rezultate frumoase în acti
vitatea lor. Ca rezultat, al efortu 
lui depus de ei, după prjmele două 
decade din luna în curs,' mina 
Lonea are un plus de producție de 
659 tone de cărbune. In întrecerea 
pe mină, primul loc este ocupat de 
colectivul sectorului V care are un 
plus de 581 tone de cărbune și eete 
urinat îndeaproape de colectivul 
sectorului I cu o depășire a pla
nului de 400 tone cărbune.

La aceste realizări o contribuție 
însemnată au adus-o brigăzile con
duse de Compodi loan, Bîrluț Cle-

și Berindei 
cu o produc- 
extras între

ghișeul 
nr. 1 al oficiu
lui P.T-T.R. 
Uricani lucrea
ză utemista 
Cristea Ana 
care in fiecare 
lună a înregis
trat însemnate 
depășiri de 
plan.
, lat-o în tim- 

|Pul lucrului.

г чай î iЫ

—
— Alo, da, aici e termocentrala Paroșeni. Transmiteți ) 

comanda pentru executarea manevrei ? Vă ascultăm. >
Ing. Niță Nicolae dispecerul de serviciu la termocen- ) 

trala Paroșeni a fost surprins de fotoreporterul nostru ) 
tocmai primind o comandă telefonică. )

Se desfac tot mai muite 
produse alimentare

An de an, minerii din Va
lea Jiului beneficiază de o a ■ 
provizionare din ce In ce mai 
bună. Unitățile O.C.L. Alimen
tara au desfăcut în 11 luni din 
acest an produse in valoare de 
165.632.000 lei, cu 4.000.000 lei 
mai mult decit in perioada 
corespunzătoare a anului 1960. 
Au sporit, mai ales, desface
rile de produse din carne, pro
duse zaharoase, 
etc.

Lucrătorii din 
ților alimentare 
să desfășoare o 
tivltate, incit să 
in cele mai bune condiții pe 
oamenii muncii din Valea Jiu
lui. Aproape , întregul nostru 
efectiv operativ a fost înca
drat în întrecerea 
care a avut drept 
deservirea promptă, 
cioasă și civilizată, 
nivelului profesional, 
rea condițiilor de igienă, ast
fel ca deservirea să fie la ni
velul mereu crescînd al cerin
țelor consumatorilor. Ne-am 
Îngrijit ca unitățile să fie bl 
ne aprovizionate, iar prezenta
rea mărfurilor să se facă In 
mod corespunzător.

Ca urmare a activității des
fășurate, a grijii acordate de 
organizația de partid pentru 
Îmbunătățirea deservirii, nu
meroase unități alimentare din 
Valea Jiului și-au îndeplinit

f4in&. slănină

cadrul unită - 
s-au străduit 
astfel de ac- 

deșervească

socialistă, 
Dbiectlve 

conștlln- 
ridicarea 
respecta-

planul anual încă din 15 de
cembrie. Printre magazinele 
fruntașe se numără cele Con
duse de gestionarii Golea Pe
tru și La uree Eleonora din Vul
can, Nivelt Iosif, Boros Adal- - 
bert și Bernath loan din Lu
peni, GligOr loan, Prlseearu 
Virgil, Mihai Rozalia, Vine- 
reanu Irina și Banciu Dumi
tru din Petroșani, Boldog Lu
dovic din Petrila, Vladislav 
Aurel din Bănița, care și-au 
realizat planul anual înainte 
de termen, obținind pină acum 
depășiri cuprinse între 1—13 
la sută.

Recent, cu prilejul dezbate
rii cifrelor de plan pe 1962, 
numeroși lucrători și-au luat 
angajamente mobilizatoare 
pentru anul viitor, au făcut 
propuneri menite să ducă lan 
o continuă îmbunătățire a a- 
provizionării și deservirii popu
lației cu mărfurile de care are' 
nevoie.

Conducerea întreprinderii, In-:1 
drumată de organizația de ba-Si 
ză și sprijinită de comitetul 
sindicatului, a luat măsuri că1 
în viitorul an aprovizionarea4 
să fie și mai bună, păstrarea' 
mărfurilor să se facă în con
diții corespunzătoare, iar de
servirea să fie la nivelul ce-: 
rințelor.

IOAN COZMA 
MARIA DAN

O.O.L. Alimentara — PetroșaniI
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Mai zilele tre
cute am fost la 
Petroșani după 
treburi, urmînd 
ca Ia orele 19 să fiu din nou 
la Aninoasa.

înainte de ora 18, m-am 
îndreptat spre locul de ple
care al autobuzelor. Era cam 
devreme, pentru că autobuzul 
spre Aninoasa trebuia să ple
ce la ora 18,30. Mi-am zis 
că-i mai sănătos așa.

La ora 17,55 a sosit auto
buzul 50.168, care avea pe 
geam inscripția Petroșani — 
Aninoasa. Autobuzul s-a 
prit, iar taxatoarea ieși 
ușă și strigă.

— Plecăm la Lupeni. 
din Lupeni să urce.

Călătorii din Aninoasa, în 
număr de 15, surprinși, inter- 
veniră :

Tovarășă casieriță, după 
e scris ăsta-i autobuzul 
Aninoasa. Cred că ne pu- 
urca ?
Nu — veni prompt răs

punsul. — Eu vreau să merg 
la Lupeni.

Intr-un minut autobuzul se 
umplu cu călători pentru Lu
peni și taxatoarea cea „ener
gică" nu apucase să dea nici 
un bilet. In această clipă sosi 
și autobuzul 51.583 cu desti
nația Lupeni și care avea ple
carea la ora 18.

o- 
în

Cei

cun 
spre 
tem

♦
<1 din 

au ră- 
___ ___  aștepte 
mai____departe.

La ora 19,30 tov. Caraman,
șoferul de pe autobuzul care
venea din cursă de la Aninoa- 
sa ne-a spue cu bunătate :

— Am să vă duc eu la A- 
ninoăsa.

După pornire, un ' călător 
Căruia nu-i trecuse supăra
rea, îl întrebă pe controlorul 
de bilete:

— Tovarășe controlor, dvs. 
nu aveți nici o legătură cu 
respectarea orarului la auto
buze ? De ce nu a plecat la 
Aninoasa autobuzul de 18,30? 
Controlorul nervos fi răs
punse ;

— Autobuzul în cauză s-a 
defectat II??

— Atunci cum a plecat la 
Lupeni T

— Asta nu vă privește — 
veni prompt răspunsul.

In timpul așteptării, călă
torii din Aninoasa s-au strîns 
In jurul meu șl m-au rugat să 
fac o scrisoare ziarului nos
tru din Petroșani prin care să 
Întreb dacă conducerea I.C.O. 
știe de aceste lucruri, tar dacă 
da, atunci de ce Ie tolerează ?

Ж 1 w « Q Peni. Ceicina masuri mas să s

din autobuzul 
zărit că vine și

Pornește ime-

Taxatoarea 
Aninoasef l-a 
a strigat :

— Șofer 1 
diat 1

Ușile s-au inchis, autobuzul 
60,168 a pornit brusc și in 
urma lui autobuzul de Lupeni

51.583 trăgea la locul desti
nat pentru plecare. Mal erau 
trei minute pînă să plece și el 
spre Lupeni, adică pînă la ora 
18. Dar niț a mai plecat.

Pentru o clipă, călătorii din 
Aninoasa, acum vreo 20 la nu
măr, au avut o străfulgerare 
de speranță. Și-au zis : „Au
tobusul nostru a plecat Ia 
Lupeni, cu siguranță că cel al 
Lppeniului va pleca cu noi'1.

Speranța s-a spulberat ime
diat. întrebat de situația Ivi
tă, șoferul autobuzului din 
Lupeni a răspuns de la geam :

— La ora 19 spre Lupeni — 
și s-a intins la sfat cu taxa
toarea. La ora IB a plecat și 
autobuzul 51.583 tot spre Lti-

In numele unui grup de 
călători din Aninwsa 
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Comerțul 
cu țările socialiste 

este convenabil"
Un articol din ziarul „Diario 

de Noticias"
RIO DE JANEIRO.
„Comerțul cu țările socialiste es

te convenabil deoarece el ne asi
gură posibilitatea de a căpăta ma
șini, utilaj, petrol, cereale și alte 
mărfuri care ne sînt necesare" se 
scrie în articolul de fond al zia
rului „Diario de Noticias" care 
apare la Rio de Janeiro.

„Diario de Noticias" se 
împotriva campaniei duse 
grupări reacționare prin
urmărește ruperea relațiilor 
merciale dintre Brazilia și țările so
cialiste și arată că această campa
nie poate duce la „urmări nefaste 
pentru economia Braziliei... Dacă 
noi nu vom înțelege acest lucru, 
Brazilia cu populația ei de 70 de 
milioane de oameni va rămîne în
totdeauna o. țară slab dezvoltată".

pronunță 
de unele 
care se 

co-

-=©=

, Interpelare 
în parlamentul italian
ROMA 23 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Senatorii socialiști Busoni, Zano- 

ni, Picchiotti și Milillo i-au inter
pelat în parlament pe. miniștrii de 
Externe și de Război ai Italiei în 
legătură cu faptul că criminalul de 
război, fascistul Heusinger, conti
nuă să ocupe un post de comandă 
în N.A.T.O.

Autorii interpelării cer guvernu
lui să răspundă clar „dacă consi
deră că geniralul Heusinger poa
te să îndeplinească în continuare 
funcții de comandă în N.A.T.O. 
în ciuda cererii întemeiate a 
U.R.S.S. de a fi extrădat ca cri
minal de război".

Bilanțul рпшеі iomătăli a ulei de a 16-a шішп 
a IdoDăiii Generale a 0. И. II.
DECLARAȚIA LUI V. A. ZORIN

NEW YORK 23 (Agerpres).
TASS transmite :

La 22 decembrie șeful delegației 
sovietice la cea de-a 16-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.; V. 
A. Zorin a făcut bilanțul primei 
jumătăți a sesiunii.

După cum a relevat V. A. Zo
rin, cea de-a 16-a sesiune a Adu
nării Generale a recomandat în 
unanimitate principiile puse de co
mun ăcord între U.R.S.S. și S.U.A. 
pentru tratative în problema .de
zarmării ca bază pentru tratativele 
din Comitetul pentru dezarmare 
și pentru pregătirea unui acord cu 
privire la dezarmarea generală st 
totală.

Ca rezultat al tratativelor bila
terale sovieto-americane, care au 
avut loc la recomandarea Adună
rii Generale s-a ajuns la un acord 
și în ce privește componența Co
mitetului pentru dezarmare.

In felul acesta, a declarat șe
ful delegației sovietice cea de-a 
16-a sesiune a pus o bază bună 
pentru rezolvarea problemei de
zarmării generale și totale. Dar ar 
fi nejust să fie subapreciate difi
cultățile care mai există încă în 
această privință. Delegația sovieti
că a scos în evidență la ședințele 
Adunării Generale că Statele U- 
nite includ în unele formulări puse 
de comun acord <n conținut cate 
are foarte puțin comun cu dezar
marea autentică. S.U.A., de exem
plu, nu au renunțat la încercările 
de a substitui problemei dezarmă
rii generale și totale și a contro
lului asupra dezarmării, problema 
controlului asupra înarmării.

Cea de-a 16-a sesiune a Adu
nării Generale nu numai că a con
firmat principiile declarației cu pri-

------- ----------------- ----------- ----------

Guvernanții vest-germani au creat un fond special 
pentru finanțarea de provocări Ia granița R.D.G.

BERLIN 23 (Agerpres).
O nouă dovadă a intențiilor 

politicienilor din Berlinul occiden
tal de a continua acțiunile lor 
mirșave la granițele R.D.G. este 
bugetul pe 1962 aprobat de Senat. 
In acest buget a apărut un nou ca
pitol, intitulat „Măsuri speciale

pentru securitate", pentru care s-au 
alocat 28 milioane mărci. Capitolul 
nu se referă, firește, la asigurarea 
securității cetățenilor împotriva fă
rădelegilor care se petrec în Ber
linul occidental, ci camuflează 
crearea unui fond special pentru 
finanțarea de înscenări la granița 
R.D.G.

-O /.

Bundeswehrul încearcă să obțină 
în Anglia

Comentatorul diplomatic al zia
rului ;,Daily Worker" scrie : ;,Se 
așteaptă că în cursul întrevederii 
Macmillan—Adenauer care urmea
ză să aibă loc la începutul lunii 
ianuarie 1962, să fie discutată pro
blema punerii la dispoziția Bun- 
deswherului a unor noi baze pe te
ritoriul Angliei și a prelungirii du 
ratei folosirii lor.

Guvernul Adenauer, subliniază 
comentatorul; cere baze ca răspuns 
la demersul Angliei ca R.F. Ger
mană sâ preia o parte din chel
tuielile pentru întreținerea trupelor 
britanice de pe Rin*1.

.©-----------------

vire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, adop
tată la cea de-a 15-a sesiune, dar 
a adoptat și hotărîrea cu privire 
la crearea unui mecanism de con
trol asupra înfăptuirii declarației. 
La inițiativa Uniunii Sovietice a 
fost instituit în acest scop un co
mitet special căruia i s-a încrediiv 
țat prezentarea unui raport la cea 
de-a 17-a sesiune я Adunării 
nerale.

Referindu-se la problema 
tabilirii drepturilor legitime 
Republicii Populare Chineze 
O.N.U., V. A. Zorin a remarcat 
că S.U.A. au împiedicat discutarea 
acestei probleme timp de 10 ani. 
Discutarea acestei probleme la ac
tuala sesiune a demonstrat că au
toritatea internațională a Chinei 
populare crește, că privarea R. P. 
Chineze de drepturile sale legiti
me în O.N.U. aduce un prejudi
ciu ireparabil întregii activități a 
acestei organizații internaționale și 
ridică dificultăți serioase în rezol
varea pozitivă a problemelor inter
naționale.

Referindu-se la discutarea pro
blemei coreene, V. A. Zorin și'a 
exprimat regretul că Adunarea Ge
nerală a dovedit și de data aceasta 
că nu este capabilă să adopte ho- 
tărîri care să corespundă cerințe
lor naționale juste ale poporului 
coreean.

Printre hotărîrile importante ale 
actualei sesiuni a O.N.U., a spus 
în continuare V. A. Zorin, se află 
și rezolvarea provizorie a problemei 
cu privire la conducerea secreta
riatului O.N.U.

Uniunea Sovietică,,.a subliniat V. 
A. Zorin consideră "că în scopul 
întăririi O.N.U., în întreaga acti
vitate a secretariatului O.N.U. 
trebuie promovat în mod consec
vent principiul colegialității și al 
luării în considerare л intereselor 
celor trei principale grupuri de 
state reprezentate la O.N.U. Este 
necesar ca structura O.N.U. să fie 
adusă în conformitate cu raportul 
de forțe real pe arena internațio
nală.

In încheiere V. A. Zorin a re
levat cu satisfacție primirea în rîn- 
durile O.N.U. a Republicii Popu
lare Mongole. Sîntem, de asemenea, 
bucuroși, a spus el, să remarcăm că 
o altă țară socialistă, România, a 
fost aleasă în Consiliul 
curitate.

V. A. Zorin a răspuns 
numeroasele întrebări ale 
lor.

Ge-

res
ale 
la

de Se-

apoi la 
ziariști-

noi baze ©=-

Р. C. din S. U. A. este ferm unit 
în lupta pentru apărarea drepturilor ? 

sale
NEW YORK 23 (Agerpres) — 

TASS transmite :.
A expirat încă un „termen" sta

bilit de legea McCarran, dar Parti
dul Comunist din S.U.A. continuă 
să rămînă ferm și unit în apăra
rea drepturilor sale și a drepturilor 
poporului american.

Autoritățile americane au fixat 
data definitivă pentru înregistrarea 
membrilor de rînd ai partidului 
comunist — 20 decembrie. Refuzul 
de a se înregistra se sancționează 
cu cinci ani închisoare și o amen
dă de 10.000 dolari pentru fiecare 
zi de întîrziere.

In tot cursul zilei, personalul 
Ministerului Justiției a așteptat cu 
nerăbdare ca membri ai partidului 
comunist să se prezinte cu formu
lare de înregistrare completate. 
Personalul ministerului a examinat 
minuțios corespondența, sperînd să 
găsească printre scrisori declarații 
de înregistrare.

O

Dar la sfîrșitul zilei ministerul 
nu a putut comunica că ar fi pri
mit măcar o singură declarație de 
înregistrare.

Prin refuzul lor unanim de a se 
înregistra, membrii de rînd ai par
tidului comunist și-au demonstrat 
solidaritatea fermă și acordul de
plin cu hotărîrea partidului de a 
lupta împotriva legii Mc Carran, 
in pofida măsurilor draconice de 
sancționare pe care această luptă 
le poate atrage după sine.

Evenimentele recente au arătat 
că comuniștii nu vor fi singuri în 
această luptă hotărîtoare. Multe 
mii de americani de diferite con
vingeri politice cer ca Ministerul 
Justiției să înceteze persecutarea 
partidului comunist și cheamă Con
gresul să abroge legile Mc Carran, 
Smith și celelalte legi asemănătoa
re care suprimă drepturile demo
cratice consemnate în constituția 
americană. "4^
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5.000.000 analfabeți 
și 100.000 învățători șomeri...

care

din
șo-

mult grava răspundere a aHtori- 
taților față de această stare de lu
cruri, la care se adaugă discrimi
narea față de femeile învățătoare. 
In legătură cu aceasta trebuie a- 
mintit că deși femeile alcătuiesc 
mai bine de două treimi din masa 
învățătorilor, din cele 11.856 de 
posturi numai vreo 2.000 posturi 
sînt repartizate femeilor.

Reprezentanții forțelor democra
tice — în primul rînd comuniștii 
— au denunțat în repetate fînduri 
în parlament, în presă, la adunări 
și mitinguri situația catastrofală . 
învățămintului elementar. Mobili- 
zînd opinia publică și întregul corp 
didactic, forțele democratice duc 
o luptă susținută pentru înfăptui
rea unei reforme școlare ' democra
tice. ,’V-

LONDRA 23 (Agerpres) :
Germania occidentală caută să 

obțină dîn partea Angliei asenti
mentul ca aceasta să pună la dis
poziția Bundeswehrului noi baze 
de instrucție pe teritoriul englez.

După cum arată într-o cores
pondență din Bonn comentatorul 
pentru problemele militare al zia
rului Guardian"; la 21 decembrie 
un purtător de cuvînt al Ministe
rului de Război al R.F. Germane 
a declarat că „forțele aeriene mi
litare ale R.F. Germane au mare 
nevoie de baze militare pentru an
trenament".

In Japonia se află bombardiere americane 
cu arme atomice la bord

TOKIO 23 (Agerpres).
Sub presiunea întrebărilor in

sistente ale deputaților opoziței, 
un reprezentant al Ministerului de 
Război al Japoniei a fost nevoit să 
recunoască în ședința Comisiei Ca
merei Inferioare a parlamentului 
japonez că la bazele americane din 
Japonia se află bombardiere ame
ricane „B-52“.

Această recunoaștere demască în 
mod evident recenta declarație a 
lui Kosaka, ministrul Afacerilor 
Externe, care afirmase în parlament 
că bombardierele americane ;,B-52“ 
cu arme atomice la bord nu efec
tuează zboruri deasupra Japoniei și 
că asemenea avioane nu există în 
genere pe pămîntul japonez.

Siria1 îl gneio al 8. 1.
DAMASC 23 (Agerpres).
La 22 decembrie s-a anunțat ofi

cial constituirea noului guvern al 
Republicii Arabe Siria. Guvernul 
este condus de către Maaruf Da- 
walibi care pe lîngă funcția de 
prim-ministru deține și postul de 
ministru al Afacerilor Externe.

Titlul de mai sus redă succint 
situația învățămintului din Italia, 
țară în care burghezia face multă 
paradă de „progresul și dezvolta
rea instrucțiunii publice". Dar fap
tele rămîn fapte și ele nu pot fi 
dezmințite prin nici un fel de elo- 
cință oricît de abilă ar fi ea. Toate 
ziarele italiene, inclusiv cele care 
sprijină guvernul, au relevat un 
fapt foarte semnificativ! La con
cursul pentru ocuparea a 11.856 
posturi de învățători deckatate va
cante de Ministerul Instrucțiunii 
Publice și-au prezentat candidatura 
peste 100.000 de învățători 
în mod practic sînt șomeri.

Așadar numai 10 la sută 
această armată de învățători 
meri vor obține posturi.

Această situație tragică este com
pletată de tabloul zguduitor al 
analfabetismului. Potrivit statistici - 
lor oficiale și celor publicate de 
Unesco, în Italia există peste 5 
milioane de oameni care nu știu 
carte! Potrivit aprecierilor unor 
funcționari ai Ministerului Instruc
țiunii există încă 7 milioane de se
mi-analfabeți, întrucât ;,38 la sută 
din școlarii italieni nu ajung să 
termine cele patru clase elemen
tare"-. De asemenea statisticile pu
blicate de Unesco, arată că Italia 
se află printre ultimele țări din 
Europa în ceea ce privește fon
durile alocate de stat pentru învă
țământ pe cap de locuitor.

In aceste condiții, prezența în 
Italia a zeci de mii de învățători 
și învățătoare care n~au de lucru 
vine să demonstreze o dată mai

PROGRAM DE RADIO

Comunicatul privind rezultatele întilnirii 
dintre Kennedy și Macmillan

NEW YORK 23 (Agerpres),
După cum anunță din Hamil

ton (insulele Bermude) agențiile de 
presă americane, la 22 decembrie 
s-au încheiat la Hamilton trata
tivele dintre președintele S.U.A. 
Kennedy, și primul ministru al An
gliei, Macmillan, care au durat 
două»zile. La încheierea tratative
lor a .fost dat publicității un co
municat comun în care se spune că 
șefii celor două guverne au discu
tat situația internațională, „în spe
cial problema Berlinului, proble
mele armei nucleare și situația din 
Congo".

Prezentând comunicatul, agențiile 
menționează că cei doi lideri au 
căzut de acord să intensifice Pre-

cugătirea în vederea experiențelor 
arma nucleară în atmosferă.

Kennedy și Macmillan, anunță 
agențiile de presă, au declarat că 
„au studiat situația referitoare la 
Berlin în lumina hotărîrilor luate 
la conferințele miniștrilor Afaceri
lor Externe ai celor patru puteri 
și Consiliului N.A.T.O. la Paris". 
Printre altele ei au discutat pașii 
pe care trebuie să-i facă pentru 
reluarea contactelor diplomatice cu 
Uniunea Sovietică în ceea ce pri
vește Berlinul.

După cum reiese din relatările 
agențiilor, primii pași vor fi tă
cuți de ambasadorul S.U.A. la 
Moscova.

REtJACTIA ȘIADMINISTRATIAs Petroșani; Str. GK. GKeorgfiu—Dej ar. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

25 decembrie
PROGRAMUL I. 7,00 Radio

jurnal, 7,45 Salut voios de pionier, 
8,00 Din presa de astăzi, 9,00 Ti
nerețea ne e dragă, 9,20 Piese sim
fonice, 10,08 Cântece de Matei So
cor, 11,03 Arii și scene din opera 
„Flautul fermecat", 12,00 Piese vo
cale de compozitori romîni pe ver
suri de Mihail Eminescu, 12,30 
Concert de prînz, 14,00 Din mu
zica popoarelor, 15,10 Muzică so
vietică de estradă, 15,30 Piese in
terpretate la chitară, 16,15 Note 
de lector, 17,15 Program de cântece 
pentru fruntașii recoltelor bogate;
19.30 Muzică populară romînească, 
20,50 Tribuna radio, 21,00 Concert 
de muzică populară romînească;
22.30 Muzică ușoară. PROGRA
MUL II. 12,52 Muzică ușoară de 
compozitorii Maylat lulia și Ianos 
Gyulai Gali din R.P. Ungară, 13,25 
Din viața de concert a Capitalei;
14.30 Melodii populare rornînești,. 
16,15 Cîntece de pace și prietenie,-
16.30 Vorbește Moscova ! 17,00
Lucrări pentru pian de Liszt, 18,05 
Muzică de estradă, 18,35 . Muzică 

.populară romînească interpretată 
de Ion Cristoreanu și violonistul 
Florea Cioacă, 19,30 Cronica eco
nomică, 20,20 Concert de muzică 
ușoară romînească. 21,00 Actuali
tatea 
lare.

radio, 22,00 Melodii popu-
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CINEMATOGRAFE
25 decembrie

PETROȘANI — 7.
BRIE : S-a furat un 
AL. SAHIA : Lumină la 
PETRILA : Oameni pe pod ; LO-
NEA : Veneția, luna și tu ; ANH- 
NOASA : In liniștea serii ; LU- 
PENI : AJba Regia.

NOIEM- 
tramvai ; 
fereastră;
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