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l_a mina I_onea: Muncă avîntată,
pregătiri de noi succese
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Colectivul minier de la Lonea a 
erezător în posibilitățile ce le are pentru 
succes zi de zi, lună de lu nă a sarcinilor 
angajamentelor luate. Și optimismul minerilor loneni s-a 
adeverit întemeiat din primele zile ale anului 1962. Spriji- 
nindu-și elanul de muncă pe condițiile bune asigurate în 
abataje, prin aplicarea unora din numeroasele măsuri teh 
nico-organizatorice preconizate, minerii din Lonea, mobili 
zați de comitetul de partid, au obținut primele succese fru 
moașe din noul an.

in noul an in* 
îndeplinirea cu 
ce-i revin și a

Ctnd brigăzile miniere îți 
realizează sarcinile din prima zi

Remarcabilele succese care 
au încununat munca sectoa 
relor І și II se datoresc faptu
lui că s-au pus în aplicare 
măsurile tehnico-organizato- 
rice de întrajutorare a brigă
zilor. Despre ce este vorba ? 
Conducerile acestor sectoare 
au cîștigat o prețioasă expe
riență în ce privește sprijini
rea brigăzilor miniere pentru 
ca să-și îndeplinească sarci
nile de plan. Această expe
riență a fost pusă în practică 

’ din primele zile ale noului an. 
, Brigadierilor Ie fuseseră înmî- 

nafe foile de acord încă din 
ultimele zile ale lunii decem
brie, ei putîndu-și astfel coor
dona din timp forțele de mun
că în abataje, pe măsura noi
lor sarcini de producție. La in
trarea și ieșirea din primele 
schimburi lucrate în 1962, mi
nerii din brigăzile tov. Berin- 
dei Aurel, Burdea Nicolae și 
altele de la sectorul I, bucu- 
rindu-se de sprijinul comite
tului de secție, au ținut scurte 
consfătuiri de producție pe 
grupe sindicale, în care au ho- 
tărît cum să muncească mai 
bine pentru ca extragerea căr
bunelui planificat să fie me
reu mai spornică în abatajele 
lor. La rîndul lor, maiștrii mi
neri au asigurat o aprovizio
nare ritmică a locurilor de 
muncă cu lemn, vagonete goa
le și alte materiale, pe fiecare 
schimb și revir. Rezultatul: 

7 toate brigăzile miniere și-au 
realizat planul din prima zi. 
intre brigăzile care au obținut 
frumoase depășiri de plan 
menționăm pe cele de la sec
torul ii 
Nedelcu 
Moise.

in subteran, ridică de la an la 
an cerința luării de noi mă
suri pentru Îmbunătățirea ae
ra jului minier. Pentru ca la lo
curile de muncă să fie asigu
rată o bună ventilație, care să 
influiehțeze creșterea produc
tivității muncii minerilor, ser
viciul de aeraj al minei a luat 
măsurile corespunzătoare. Ast
fel, încă în ultimele zile din 
decembrie a fost pusă în func
țiune noua stație de ventila
toare de la Defor. Stația e 
echipată cu un ventilator de 
2500 m.c. aer/minut și va con
tribui la îmbunătățirea aera- 
jului la mina Jieț. In prezent 
se lucrează la montarea unui 
al doilea ventilator cu debit 
de 2500 m.c. aer/minut la a- 
ceastă stație principală de 
aeraj.

In ultimul timp s-au luat 
măsuri și pentru îmbunătăți
rea aerajului secundar. A fost 
montat un ventilator Prohod- 
ka la orizontul 500, pentru ae
ra jul lucrărilor miniere din 
stratul 5 blocul VI.
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Lucrările de timplărie pe 
care le execută tînărul Vlăduț 
Ioan tîmplar la I.I.L. „6 Au
gust" sînt de btihă calitate. I

In sala clubului „Siderur- 
gistul" din Hunedoara s-au 
deschis ieri lucrările Confe
rinței regionale de partid.

La Conferință participă de
legații aleși la conferințele ra
ionale și orășenești de partid 
și un mare număr de invitați. 
Printre aceștia se află condu
cători de întreprinderi și ins
tituții, lucrători din aparatul 
de partid și de stat precum și 
numeroși mineri, : 
constructori, țărani 
intelectuali și alți 
muncii, fruntași in 
desfășurată pentru 
politicii partidului 
nului.

La lucrările Conferinței par
ticipă tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.R.

De asemenea, la Conferință 
sînt prezenți 
Lupu și Bujor 
bri ai C.C. al

C;j invitați 
participă reprezentanți 
C.C.S., ai unor ministere și ins
tituții centrale.

Conferința regională de 
partid a aprobat următoarea 
ordine de zi :

1. Darea de seamă asupra 
activității Comitetului regio
nal de partid în perioada 
1960—1961.

siderurgiști, 
colectiviști, 
oameni ai 

i activitatea 
înfăptuirea 
și guver-

tovarășii Petre 
Almășan, mem- 
P.M.R.

la Conferința

Comuniștii - exemple înaintate in I upta 
pentru mai mult cărbune

Printre delegații organizații
lor de partid din Valea Jiului 
la Conferința regională 
partid ale cărei 
deschis ieri în
doara, se numără mulți mi
neri de frunte, ale căror bri
găzi sînt 
ale luptei 
ducției.

Dar, să 
vorbească...

de 
lucrări s-au 

orașul Hune-

conduse de comuniștii 
Nicolae și Andraș

pentru îmhut^Mfirea 
aerajului

Continua dezvoltare a minei 
Lonea, prin deschiderea de noi 
orizonturi și locuri de muncă

Masuri

Toate sectoarele cu planul 
depășit

La încheierea primelor două 
zile de muncă din anul 1962, 
graficele de producție de la 
mina Lonea arătau o situație 
care face să se umple de mîn- 
drie inimile harnicilor mineri 
de aici. Mina avea extrasă o 
cantitate de 1063 tone peste 
sarcinile de plan pe zilele 
de 3 și 5 ianuarie. De remar
cat faptul că absolut toate 
sectoarele productive ale ex
ploatării s-au prezentat cu 
frumoase depășiri de plan, in 
întrecerea socialistă conduce 
sectorul I cu 262 tone depă
șire de plan, urmat de secto
rul II cu 196 tone depășire, iar 
pe locul trei se situiază secto
rul IV avlnd o depășire a pla
nului de 256 tone. Și sectoa
rele III și V au extras cu 159 
și, respectiv, 190 tone mai 
mult cărbune decît au avut 
planificat.

mele zile ale anului 1962 cu 9 
la sută, iar cele conduse de 
tov. Popa loan cu 6 la sută. 
Sute de tone de cărbune coc- 
sificabil peste plan au luat 
drumul uzinelor siderurgice nu
mai din ăCeste două abataje.

în primele rînduri 
pentru sporirea pro-

lăsăm faptele să

1
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X can să nu vină
*^eci de mineri. Unii să ia bi~
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X lămuriri ori pentru te miri ce.
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Brigăzile delegați lor — 
fruntașe pe sector

Marile abataje frontale in 
care lucrează brigăzile condu
se de comuniștii Nagy. Andrei 
și Popa Ioan de la mina Lu- 
peni dau o bună parte din pro
ducția sectorului II al acestei 
exploatări. Brigadierii acestor 
abataje, tovarășii Nagy An
drei și Popa loan se numără 
printre cei aleși de comuniștii 
minei Lupeni să-i reprezinte 
Ia Conferința regională de 
partid. Amîndouă brigăzile 
sînt fruntașe pe sector în lup
ta pentru mai mult cărbune 
cocsificabil necesar industriei 
noastre siderurgice. Ortacii lui 
Nagy Andrei și-au întrecut sar
cinile sporite de plan pe pri-

Unul din schimburile 
brigăzii lui Tucaciuc

Minerul comunist Mihai Tu
caciuc, e cunoscut nu numai 
la mina Vulcan, ci în întreaga 
Vale a Jiului pentru realiză
rile obținute în lupta pentru 
randamente înalte. Și tovară
șul Tucaciuc se numără prin
tre delegații la Conferința re
gională. Cînd a plecat de la 
mină, ortacii l-au asigurat că 
vor munci mereu mai rodnic. 
Și faptele arată că ortacii lui 
Tucaciuc se țin de cuvînt.

mină, schimbul 
Creangă

Intrînd în 
condus de minerul 
Ion din brigada lui Tucaciuc a 
realizat într-un singur șut 60 
de tone de cărbune în loc de 
20 cit avea planul, realizînd 
astfel o depășire de 200 la sută.

2. Expunerea asupra Dării 
de seamă a delegației P.M.R. 
la Congresul al XXII-lea al 
P.C.U S. prezentată de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la plenara C.C. al P.M.R. din 
30 noiembrie — 5 decembrie 
1961.

3. Raportul Comisiei regio
nale de revizie.

4. Alegerea Comitetului re
gional al P.M.R. și a Comisiei 
regionale de revizie.

Cu privire Ia primul punct 
din ordinea de zi a luat cu- 
vîntul tovarășul Petru Furdui, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al “ Comitetului 
regional al P.M.R. Hunedoara.

Expunerea asupra Dării de 
seamă a delegației P.M.R. la 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. prezentată la recenta 
plenară a C.C. al P.M.R. a fost 
făcută de tov. Gheorghe Vușdea 
secretar al Comitetului regional 
al P.M.R.

Tovarășul Aron Cristea a 
prezentat raportul Comisiei 
regionale de revizie.

Conferința a trecut apoi la 
discutarea acestor documente. 
In cursul zilei de ieri au luat 
cuvîntul la discuții tovarășii 
Aron Colceru, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc al P.M.R. 
Hunedoara, George Homoștean, 
prim-secretar al Comitetului 
raional al P.M.R. Sebeș, Ni
colae Triteanu, organizator al 
C.C. al P.M.R. pentru Trustul 
aurului Brad, Aurel Cristea, 
miner șef de brigadă la exploa
tarea minieră Aninoasa, Ște
fan Boureanu, prim-secretar 
al Comitetului raional al P.M.R. 
Alba. Maria David, muncitoare 
la Combinatul siderurgic Hu
nedoara, . Ioan Popa, președin
tele gospodăriei colective din 
sațul Pricaz, raionul Orăștle, 
Dumitru Țogoe, prim-secretar 
ăl Comitetului raional al 
P.M.R. Ilia, Octavian Bona, 
vice-președinte al Comitetului 
executiv ăl Sfatului popular 
al raionului Hațeg, 
Gheorghe, directorul 
lui minier Deva, Nicodim Roș
ea, directorul Uzinelor metalur
gice Cugir, Lazăr David, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc al P.M.R. Petroșani, Fran- 
cisc Folticska, director gene
ral al I.C.S. Hunedoara, Cor
nel Stoica, vice-președinte al 
Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al regiunii Hune
doara și Vichențe Bălan, pre
ședintele Consiliului regional 
al Sindicatelor.

In după-amiaza zilei de ieri 
tovarășul Lazăr David a pre
zentat raportul Comisiei de 
validare.

O delegație de pionieri din 
orașul Hunedoara a salutat 
conferința.

Lucrările Conferinței regio
nale de partid continuă azi.

Apostol 
Trustu-

Nu-i zi ca la 
comitetul sindica- i\/l 71// 
tului minei VuT- Mr I UI <

intra se oprea pentru o clipă des
cumpănit punîndu-și întrebarea.

— Oare s-o fi mutat sindica
tul de aici 1?

Spre a le mări parcă încurcătu-

reu :
— Cu ce vă putem servi ?
— Măi drăcie, să știi că am 

ș. ieșit adresa — își spuse un mi
ner potrivit de statură ce tocmai 
intrase.

— Cu ce vă putem servi — 
se auzi din nou.

— Păi... eu am venit să văd de 
un bilet de odihnă. Dar dacă am 
intrat, hai să cumpăr o pereche 
de bocanci că Ionel al meu tare-г 
rupe cu săniușul și patinele.

* „Vînza rit" se opriră o clipă
♦ din lucru îs- zirnAbă cu subînțeles

ce

peste mult nu
apoi „gestionarul" întrebă, 

— Cîți ani are băiatul și 
număr doriți ?

— Feciorul a împlinit 12, da’г 
voinic de poartă nr. 35.

— Bine, acum spune unde ai 
vrea să mergi la odihnei — între-

hohotele debă „gestionarul" în 
rîs ale celorlalți.

— Am vrut la Herculane ori la 
alte băi.

— Unde vrei, acolo-ți facem 
loc.

— Tii bată-vă să vă bată. Mă

t

♦ 
nai am eu să se f i X 
deschis aici un ♦ 
magazin idr mem
bri comitetulu. 

sindicatului să-și fi schimbat așa 
deodată meseriile. Dar ce faceți 
cu atîta amar de încălțări șt îm
brăcăminte ?

— Păi cu ocazia 'pomului d: 
iarnă se cuvine să facă și sindt - 
catul nostru cadouri copiilor ce
lor ce lucră la mină că doar pen
tru asta nu fost alocați mai bine 
de 37.000 lei numai pentru noi.

— Tare-i bun partidul, da nu 
trebuia să mai cheltuiască și cu 
asta bani că acum copiii noștr 
ÎS mai bine îmbrăcăți decît 
directorilor de demult.

— Nu-i nimic să fie că muți 
peste mult nu strică. Post-ат noi 
destul dezbrăcați pe vremuri — 
încheie președintele sindicatului.

— Asta așa-i, și plecînd mi
nerul se gîndea cu mulțumire în 
inimă la vremurile noi pe care le 
trăiesc astăzi toți cei ce muncesc ♦ 
din patria noastră. ♦

D. CRIȘAN ♦

ștrică

La termocentrala Paroșeni zilele trecute a fost pusă m 
lucru prima inovație a anului 1962. Inovația „Concasor 
pentru concasat zgura de Ia cazane", aparține maistrului 
principal de cazane Crainic Petru.

IN CLIȘEU : Muncitorii Călugăru Gheorghe, Abrudean 
Simion și Buzdugan Aurel lucrind la confecționarea con- 
casorului de zgură.
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ț Printre formațiile clubu lui din Petrila se numără și *
* cea de teatru de păpuși. Tinerii artiști amatori sînt la ; 
’ primele lor încercări, iar piesa pusă in repetiție este „Vi- *
♦ trina cu caricaturi". Deoca mdată sînt la repetarea textu- J
; lui dar în curînd vor trece la mînuirea păpușilor. î

IN CLIȘEU : Echipa de păpușari a clubului din Petrila ’
* la una din repetiții. *
♦ . *

La club, o viata culturaia 
intensa, multilaterala

Cînd planificarea e bună...
Activitatea clubului minier 

din Vulcan s-a îmbunătățit 
simțitor în ultimul timp ca ur
mare a mai bunei planificări 
șl coordonări a acțiunilor în
treprinse.

Membrii consiliului de con
ducere al clubului au sarcini 
concrete, fiecare răspunde de 
cite un compartiment al acti
vității culturale.

Planul de muncă al clubului 
este întocmit pe obiective mai 
mari cum ar fi: Activitatea 
eultural-educativă in sprijinul 
producției, Activitatea biblio
tecii, Activitatea artistică, Or
ganizarea și asigurarea odih
nii plăcute a muncitorilor etc. 
La fiecare din aceste capitole 
sînt prevăzute sarcini concre
te, pe zile, ore și oameni.

Planul general de activitate 
lunară a clubului este afișat 
In hol, in așa fel îneît prie
tenii clubului pot cunoaște 
zilnic acțiunile care au loc 
aici, ora și locul. Alături de 
planul general al clubului este 
afișat și planul lunar de acti
vitate al bibliotecii clubului, 
al colțurilor roșii și al biblio
tecilor mobile și de casă.

Anul trecut pe lîngă club a 
luat ființă o universitate popu
lară și un lectorat. S.R.S.C. 
Petroșani asigură conferințe și 
lecții percum și conferențiari 
care sînt recrutați din rîndul 
cadrelor didactice de la Școa
la medie din Vulcan. Pentru a 
veni în sprijinul celor care 
studiază la aceste forme — u- 
nlversitate și lectorat — la 
club sînt afișate lecțiile și con
ferințele care se vor ține, data 
și cine este conferențiarul, 
dînd astfel posibilitatea cursan- 
ților de a cunoaște lecțiile din 
timp pentru a se pregăti.

Ca urmare a organizării mai 
bune a activității clubului, Л 
planificării mai judicioase a 
muncii desfășurate aici, și în 
activitatea artistică s-au făcut 
păși însemnați. La club acti
vează un cor format din 80 de 
persoane, o orchestră simfoni
că și una de muzică ușoară, o 
formație de dansuri cu 16 pe
rechi de dansatori, o brigadă 
artistică de agitație, soliști 
etc. Toate aceste formații se 
pregătesc cu multă seriozitate 
pentru a prezenta programe 
artistice cît mai interesante și 
frumoase. O parte din aceste 
formații cum ar fi brigada’ ar-

P R
din Petroșani,

Mulți din cei _
care au trecut în Г
ultimul timp prin Л. 
fața clubului cen
tral al sindicatelor 
obișnuițî cu „veșnica" liniște de 
aici, au rămas surprinși auzind 
cîntece melodioase care răzbateau 
dintr-una din sălile clubului.

Intr-adevăr mirarea nu a fost 
neîndreptățită. De mult, chiar de 
foarte mult timp, la Petroșani nu 
a avut loc nici un spectacol pre ■ 
zentat de vre-un cor local, deși 
încercări s-au făcut multe, dar 
ioate răminînd fără rezultat. Și 
de această dată mulți au privit cu 
neîncredere încercarea de a în
jgheba un cor în Petroșani, dar...

...De mai bine de două luni co
rul și-a început repetițiile, De trei 
ori pe săptămlriă — lunea, mier
curea și vinerea — la club își dau 
înttlnire toți acei cărora le place 
muzica, acei care vor să . creeze 
prin strădania lor, clipe plăcute de 
destindere și voie hună pentru to
varășii lor de muncă.

La început treburile au mers 
mai greu. Oameni erau puțini, vo
cile trebuiau armonizate, cîntecele 
Se învățau mai greu. Treptat însă, 
greutățile au fost învinse.

ooooeooooooooooooo

tistică de agitație, corul, or
chestra au prezentat progra
me artistice pentru 30 De
cembrie și revelion.

...Și cînd organizarea 
mai șchioapătă

Dacă programul repetițiilor 
este respectat cu strictețe, nu 
același lucru se poate spune 
despre frecvența la repetiții a 
membrilor formațiilor artisti
ce. Foarte mulți lipsesc sau 
vin sporadic. O vină in aceas
tă direcție revine și comitetu
lui sindicatului de la E. M. 
Vulcan care nu și-a dat tot 
interesul pentru mobilizarea 
oamenilor la club, pentru a le 
crea condiții să poată partici
pa la repetiții. Nici conduce
rea clubului nu a sesizat la 
timp aceste neajunsuri.

Lipsuri mai sînt și în ceea 
ce privește numărul membri
lor diferitelor formații artisti
ce. De exemplu la cot* * * * 4 * * * * sînt mai 
puțini bărbați decît femei, iar 
din aceștia un număr foarte 
mic sînt tineri, in timp ce la 
echipa de dansuri băieți sînt 
destui dar fete puține. Cît des
pre brigada artistică de agi
tație, ea cuprinde 7 membri. 
La Vulcan sînt mulți tineri, 
multe întreprinderi mari unde 
s-ar putea crea brigăzi artis
tice de agitație, dar conduce
rea clubului se mulțumește cu 
o singură brigadă.

Bogăția unui sărac este un ro
man cu puternice note lirice, șpris 
la persoana întîi. E vorba despre 
viața tragică și amară a unui co
pil de țărani săraci de dinainte 
de 23 August 1944, și schimbarea 
acestei vieți, regăsirea demnității 
umane, formarea unei conștiințe 
socialiste în anii de după elibera
re

Romanul povestește viața lui Ște
fan Burcuș — copil sărac lipit pă* 
mîntului și singur pe lume — dor
nic să învețe carte ca să ajungă 
medic în satul lui. Aceasta dă po
sibilitate autorului să pună față 
în față trecutul și prezentul, să 
sublinieze faptul că, spre deosebire 
de regimul capitalist, care înăbu
șea năzuința spre libertate a po
porului muncitor — orînduirea so
cialistă, desființind exploatarea, a- 
sigură oamenilor 
care permit oricui, 
neretului, ca, prin 
să-și poată înfăptui cele măi în
drăznețe visuri.

Ștefan Burcuș își trăiește copi
lăria la țară, într-un sat din Ol
tenia, în anii războiului, cunoscînd 
în casa tatălui său mizeria și un* 
milința îndurate de țărănimea 
muncitoare, în inima căreia clo
cotea revolta. Copil fiind, nu pu
tea înțelege sensul adînc al cîn- 
tecului ticluit de tatăl său ;

„Frunză
Ce folos

Lucrarea
colectiv format din cercetători știin
țifici ai Academiei de științe so
ciale de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 
și ai Academiei de științe pedago
gice a R.S.F.S.R. în colaborare
cu Editura de stat pentru litera
tură politică din Moscova.

Problemele studiate sînt urmă-

0 
mitete de sindi- 8 
cate, cu excepția g 
celor de la g 
VRUMP și al ca- 8

drelor didactice — nu se mai in- 8 
teresează de soarta celor care au g 
fost înscriși pentru cor, dacă aceș- 8 
tia mai frecventează. Apoi fluctua- § 
ftife de la o repetiție la alta îm- 8 
piedică învățarea normală a cin- 8 
tecelor. §

In privința măririi numărului de 8 
coriști, sînt o serie de întreprin- 8 
den și instituții puternice în Pe- 8 
troșani, cu destule elemente ta- 8 
tentate cum ar fi 1.С.М.М., 
U.P.D., sindicatul sanitar, între
prinderea „6 August ‘, l.C.O. și 
altele care nu au nici un om în 
formația corală a clubului.

Aportul lor ar fi substanțial
atît în creșterea numerică cît și 
calitativă a corului. Organizațiile 
de partid din aceste unități au 
datoria să acorde mai multă a- 
tenție recrutării oamenilor pentru 
cor și să urmărească frecvența a~ ° 
cestora la repetiții z

Primii pași ai corului au fost ° 
făcuți, așteptăm acum și primul ° 
spectacol pe care l-am dori încu
nunat de succes.

C. BANAȚEANU

Și în ceea ce privește func
ționarea unor cercuri pe lingă 
club, cercuri care interesa atît 
pe tineri cit și pe virstnici, pe 
părinți, s-a manifestat dezin
teres. in. planul de perspecti
vă al clubului se prevede pen
tru anul acesta înființarea 
mai multor cercuri printre ca
re : cel de balet, de muzică, 
foto-amatori, filateliști etc. 
Toate acestea, cu mai mult 
interes și bunăvoință puteau 
fi create încă în cursul anu
lui trecut deoarece existau su
ficiente condiții.

In general activitatea clu
bului s-a îmbunătățit mult, 
pornind pe un drum bun. Este 
necesar însă ca aceste reali
zări să fie dezvoltate pentru 
ca clubul minerilor din Vulcan 
să se poată număra cu ade
vărat printre cluburile cu o 
bună activitate cultural-artis
tică din Valea Jiului.

C. COTOȘPAN

1 M I 1 PAȘI
Sub conducerea pricepută a di

rijorului Croitoru Dumitru, corul 
a început să facă primii pași, pri
mele cîntece au început să se în
firipa. Azi corul care numără 120 
de persoane are învățate 6 cîntece, 
urmînd ca pe viitor repertoriul 
lui să se îmbogățească cu alte noi 
cîntece de masă și populare.

Cîntecele „Partidului slavă'. 
„Republică măreață vatră", „No
roc bun", „Cîntec de dragoste pen
tru măreața țară sovietică", „In 
noapte tin" la fel ca și cîntecul 
prelucrat din folclorul popular 
„Mîndră i nană' sînt interpretate 
bine de către coriști.

Cine sînt coriștii ? Ei fini mun
citori de la U.R.U.M.P., profe
sori și învățători, salariați ai 
C.C.V.J. și de la O.C.L., oameni 
care consacră o parte din timpul 
lor liber creării unui ansamblu co
ral al Petroșaniului.

Primii pași spre bine au fost 
făcuți. Ei trebuie continuați. Co
rul poate fi încă mărit pentru că 
în Petroșani mai sînt destule for
țe care să-l întărească. Multe co-

CJTLȚI ROMANUL

BOGĂȚIA UNUI

muncii condiții 
și mai ales ti- 
muncă cinstită,

verde și-o lalea, 
că munca mea

—O

В a ze e educației comuniste
a fost elaborată de un

8
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8
8
8
8
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sărac le leg Bi«ed Un nou fUm romîMSc •

„ Cînd primăvara: CC 4

z
Începi nd de ieri pe ecranul ci' iț... - ., . ... .. f

♦ 
*
4

Iritră-n punga altuia, .
Și eu n-am nici ce minca!..." •
Mai’titziu, după mobilizarea ta-f 

taiui său și după 23 August 1944, ’ 
copilul pleacă la oraș să-și conți- ț 
nue învățătura la liceu, muncind j 
din greu la diferiți patroni ca să-și r 
cîștige existența. Rămas singur pe i 
lume în urma asasinării tatălui * 
și a morții, în condiții tragice, a 
mamei și a fratelui său, Ștefan <■ 
Burcuș trăiește în condiții care l~ar 1 4. . , • . x ’ r- . I ccput a ti ansi urmărilor revoluție- fri ingenunchiat dacă nu ar fi prt- T r Ir ... , г nare ce au avut loc m țara noas- 4mit sprijinul plin de omeneasca r . . 4
înțelegere al comunistului Gheor-î W '
ghe Pantelici — muncitor la între
prinderea „Solvex" — și al utemis- 
tului Victor Mlădiu care-1 aiută 
să-și urmeze pînă la capăt calea 
aleasă în viață : să ajungă medic 
în satul său.

Ultima parte a romanului. în-

e fierbinte
nematografului „1 Noiembrie' din 
Petroșani, a început să rulete fii- 
mul „Cînd primăvara e fierbinte' 
o nouă producție a studioului ci- ț 
nematografic „București". J

Filmul „Cînd primăvara в fier- j 
ț binte” ne duce in perioada de in- 4

4
4

toarcerea în orașul unde și-a făcut І 
liceul, și apoi în satul natal, dă 4 
prilej autorului să vorbească des- Z 
pre unele transformări care au a- J 
vut loc acolo în primii ani ai re- ? 
gimului de democrație populară, ț 
atît în viața regiunii, cît mai ales £ 
m conștiința și destinul oamenilor. J

Dar acesta este numai firul prin
cipal al acțiunii care trece peste un 
fundal social deosebit de intere
sant și veridic redat. Stilul simplu, 
sobru al autorului se armonizează 
cu natura romanului dîndu-i pros
pețime și autenticitate.

toarele : „construirea comunismu
lui și educarea omului nou ; școa
la în perioada- construcției desfășu
rate a comunismului ; marxigm-le- 
ninismui despre dezvoltarea multi
laterală a personalității ; însușirea 
bazelor științelor și educarea apti
tudinilor intelectuale la elevi ; îm
binarea învățămîntului cu munca j 
productivă ■— principiu esențial al « 
educației comuniste ; învățămîntul ’ 
politehnic în școala sovietică; for- J 
marea concepției comuniste despre t 
lume ; educația ateistă a tineretu ? 
lui ; educația morală a tinerelor î 
generații : educarea în spiritul in- ‘ 
ternaționalismului proletar și al ’ 
patriotismului socialist ; educarea » 
în spiritul atitudinii comuniste fa
ță de muncă și față de proprieta
tea obștească ; educația estetică a 
tineretului s. a.

.............. , cînd i 4
* îndrumată de partidul comunist, J
f țărănimea muncitoare sprijinită j 
J di clasa muncitoare a realizat re- j 
j forma agrară, punînd stăpînire pe * 
' pa mini uri Ic moșierești. !

Primăvara anului 1945. Ostașii • 
Grigore și Tică se întorc de pe ♦ 
front într-o învoire de două I 
zw satul natal Plot ar ele.

Tfca e nerăbdător să-și __
mama, iar Grigore așteaptă cu 1 
încordare întîlnirea cu Ana, fata j 
pe care o iubește. *

Spre marea lui uimire și indig- i 
nare, Grigore își vede numele pe * 

ț troița ridicată de primarul Ono- ♦ 
ț frei în amintirea celor căZUți pe t 
ș front. O lume întreagă se pră- !
<.
♦
4
4
44
*

vadă *

bușește în sufletul lut Grigore. ț 
cînd află că Ana s~a măritat cu • 
Onofrei. •

Țăranii flămînzi și rupți, care 
de veacuri trăiesc la Hotarele M j 
aceeași mizerie, sînt cuprinși de * 
neliniștea și bucuria unor vești a j 
proape de necrezut : se dă pă~ 4 
mint! O spun ostașiț veniți de * • 
pe front, o spun muncitorii comu- J 
niști veniți de la oraș. ♦

Cum se rezolvă drama lui Gri-1 
gore și a Anei ? Ce vor face fă" î 
rănii din Hotarele ca să schimbe • 
rostul vieții, în care să nu mai i 
fie onofreii stăpîni ? Sînt întrebă- î 
ri In care filmul „Cînd primăvara 
e fierbinte" răspunde prin mij
loace simple, convingătoare.

Sensibilitatea, simplitatea și . 
J modul convingător în care autorii I 
■> filmului înfățișează mizeria satului, J 
? moștenire a regimului burghezo- j 

moșieresc, samavolnicia clasei do- 4 
. minante, umilința femeii sărace, î 
t condamnată să renunțe la dragos- | 
* te. suflul nou revoluționar, ce va 4 
4 schimba destinul eroilor, lac ca I 
’ noul film romînesc, „Cînd primă- j 
î vara e fierbinte" să fie cu atît mai i 
‘ interesant. ’

...........*

*
•
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STEAGUL ROȘU

NOTĂ

Cine sînt cei 
care se păcălesc?
Un timp lipsa becurilor electrice 

s-a resimțit și la Aninoasa. lată 
însă că zilele trecute magazinul 
ferochimic din localitate a fost a~ 
provizionat din belșug cu acest ar
ticol. Grăbiți, oamenii au cumpă
rat fiecare după trebuință un nu
măr оа&саге de becuri. Am cum
părat ș9 eu doua becuri de 60 
wați. Pentru țiecare bec am plă
tit 8 lei. Toate ar ți rămas așa 
dacă mai mulți mineri din Ani
noasa mt ar fi cumpărat de la 
magazinul pentru articole electrice 
din Petroșani becuri de aceeași 
putere la prețul de 6 lei bucata. 
Cum in pirul prețului becurilor 
s-au iscat nelămuriri și discuții am 
botă îl să verificăm cum stau lu
crurile. După puțin timp am avut 
certitudinea că prețul becurilor de 
60 wați vindicte la Petroșani dife
ră de cel al acelorași becuri vîn~ 
dute la magazinul ferochimic din 
Aninoasa. Aceasta fiind situația, 
minerii din Aninoasa se întreabă 
cu nedumerire cine sînt cei care 
se păcălesc: vînzătorii magazinu
lui ferochimic din Petroșani, cei 
din Aninoasa, sau cumpărătorii ? 
Conducerea O.C.L. produse indus
triale Petroșani trebuie să dea un 
răspuns precis.

I. RADU 
corespondent

PE CALEA ÎNDEPLINIRII RITMICE 
A NOILOR SARCINI DE PLAN

inginerul Săbău loan, șeful 
sectorului II al minei Vulcan 
discuta aprins cu secretarul or
ganizației de partid din sec
tor, tovarășul Ursa loan.

— E prima zi de lucru din 
acest an. In fața sectorului, 
după cum s-a văzut și la dez
baterea cifrelor de plan, stau 
sarcini mult mai mari ca In 
anul trecut și pentru a le face 
față trebuie s-o pornim bine 
încă din primele zile, spuse 
șeful de sector.

— Bine spui, tovarășe ingi
ner, răspunse secretarul de 
partid. Cred insă Că vom face 
treabă bună în acest an. Doar 
toți comuniștii și ceilalți ml 
neri din sector s-au angajat 
să muncească în noul an mal 
bine, mai cu spor.

— De altfel ne-am pregătit 
din timp pentru ca sarcinile 
de plan să le Îndeplinim în 
mod ritmic, printr-o serie de 
măsuri concrete și eficiente — 
continuă inginerul Săbău.

Despre felul în care colecti 
vul sectorului II s-a pregătit 
pentru a face față noilor sar
cini de producție, despre ce 
s-a făcut ptnă acum în acest 
scop și cum vor munci minerii 
din sector pentru îndeplinirea 
cifrelor de plan încă din pri ■ 
mele zile și din prima lună a 
noului an, a vorbit inginerul 
Săbău loan unul redactor al 
ziarului nostru :

— In anul trecut, din cauza 
unor deficiențe în organizarea 
brigăzilor și asigurarea de con
diții bune de lucru la unele lo
curi de muncă precum și a 
unor greutăți de ordin tehnico- 
material survenite în mod ne
prevăzut, sectorul nostru a ră
mas în mai multe luni sub 
plan. N-ara să vorbesc acum 
despre asta. Ma limitez doar 
să arăt că situația în care 

ne-am găsit în anul trecut ne-a 
dat mult de gîndit, că deficien
țele ivite au fost temeinic ana
lizate atunci cînd am dezbă
tut noile cifre de plan. între
gul colectiv, șl mai ales mem
brii de partid, a hotărît să le 
lichideze cit mai grabnic. In a- 
cest an colectivului sectorului 
nostru îi revin sarcini mal mart 
Numai în ianuarie 1962, de pil
dă, planul de producție este 
mai mare ca în ultime lună a 
anului trecut cu peste 750 tone 
de cărbune. In același timp a 
crescut simțitor productivita
tea planificată. Toate acestea 
trebuie să le realizăm cu ace
iași efectiv ce l-am avut și pî
nă acum. Nu este deloc ușor. 
Insă posibilități există. S-an 
creat condițiile necesare. A in
trat în funcțiune înainte de 
termen abatajul cameră nr. 3 
din blocul II, s-a reglementat 
aerajul în abatajul frontal din 
stratul 13, prin săparea unui 
suitor în stratul 15. încă îna
inte de 15 ale lunii în curs se 
va termina betonarea galeriei 
direcționale în culcușul stra
tului III, orizontul 630, în sco
pul evacuării aerului viciat. 
S-a revizuit și îmbunătățit 
programul de funcționare a 
puțurilor I și 7 vest, în așa fel 
ca ele să faeă față producției 
și aprovizionării cu goale a 
sectorului nostru. O altă mă
sură este aceea că muncitori 
din regie au fost împărțiri pe 
locuri de muncă în funcție de 
necesități; ei fiind la dispozi
ția șefilor de brigăzi care le 
vor coordona activitatea. A- 
ceasta, în scopul unei aprovi
zionări ritmice cu materiale și 
goale a fiecărui loc de muncă. 
In același timp s-au luat mă
suri pentru îndeplinirea ritmi
că a planului de pregătiri.

Un mare accent s-a pus în
că din prima zi de lucru pe 
buna desfășurare a întrecerii 
socialiste. Brigăzile s-au luat 
Ia întrecere între ele avînd ca 
obiective principale îndeplini
rea ritmică a planului de pro
ducție, sporirea randamente
lor, folosirea rațională a ma
terialelor și întărirea discipli
nei de producție. De pildă, bri

Per forajul umed în acțiune
Conducerea sectorului de investi

ții de la mina Uricani se ocupă în* 
deaproape de introducerea lă toate 
locurile de muncă a perforajului 
umed. încă din data de 3 a lunii 
în curs, în urma lucrărilor efec • 
tuate în acest scop, în galeria di
recțională ce se execută în culcu
șul stratului 8 orizontul 500, un
de lucrează brigada condusă de 
lies loan, s-a introdus perforajul 

gada condusă de comunistul 
Moraru Nicolae a chemat la în
trecere pe cea condusă de Biro 
Emerlk, minerii din abatajul 
frontal din stratul 13 conduși 
de David Vasile se întrec cu 
brigada lui Nicoară loan, care 
lucrează tot într-un frontal în 
stratul 18. La pregătiri, bri
gada condusă de Micloș Lau- 
rențiu a chemat la întrecere 
brigada lui Iancu loan, și s-a 
angajat să realizeze în medie 
o avansare de 90 m. galerie pe 
lună. In această întrecere au 
fost antrenați și maiștrii și 
tehnicienii care răspund fieca
re de una sau două brigăzi. Ei 
vor răspunde în fața organi
zației de partid și a conduce
rii sectorului de felul în care 
s-au achitat de această sarci
nă. Frintr-o cointeresare Co
mună, maiștrii și personalul de 
regie vor contribui concret ca 
fiecare brigadă să-și realizeze 
planul. Prin măsurile luate și 
cele ce vor fi aplicate pe par
curs vom asigura îndeplinirea 
ritmică a planului, creșterea 
vitezelor de avansare în aba
taje și pregătiri, sporirea pro
ductivității muncii pe sector la 
cca. 2 tone pe post și îndepli
nirea angajamentelor.

In luna aceasta, datorită 
condițiilor create, preconizăm 
să extragem peste plan cel 
puțin 1000 tone de cărbune 
eocsificabll, iar acesta să fie 
de bună calitate. Acțiunea de 
alegere a șistului vizibil la lo
cul de muncă de pe crațere, la 
guri de rol și prin alte metode 
o vom continua și mai intens. 
In prezent am făcut primii 
pași pentru îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de producție. 
In primele două zile de mun
că, planul pe sector a fost de
pășit cu 267 tone de cărbune. 
Colectivul nostru, prin forța și 
priceperea de care dispune, 
îndrumat de organizația de 
partid, este hotărît ca in a- 
cest an să se situieze mereu pe 
loc de frunte. Vom căuta să 
muncim în așa fel încît să în
vingem greutățile ce s-ar pu
tea ivi. să extragem cît mai 
mult cărbune peste plan și de 
bună calitate.

umed. Acest sistem de perforare 
va fi în curînd introdus și la ce
lelalte locuri de muncă. Pînă a- 
tunci Ія alte fronturi de lucru se 
folosesc, pentru captarea prafului, 
4 aparate tip Nemcek, fabricate la 
U.R.U.M.P, Extinderea perforaju- 
lui umed constituie un pas hotă- 
rîtor și eficace în domeniul pre
venirii îmbolnăvirii de silicoză a 
minerilor ce lucrează în steril.

Telegrame
externe

Forțele militare britanice 
continuă acțiunea provocatoare 

în Orientul Mijlociu
CAIRO 6 (Agerpres).
Forțele militare britanice își 

continuă acțiunile cu caracter pro
vocator în Orientul Mijlociu. Ci
tind o telegramă din Beirut, pos
tul de radio Cairo a anunțat că 
din ce in ce mai multe avioane de 
transport britanice aterizează con
tinuu pe aerodromul din Tobruk 
(Libia). Postul de radio a adăugat 
că avioane cu parașutiști la bord 
întreprind zboruri de recunoaștere 
între Tobruk, Izrael și Iordania. 
Un număr de 20 avioane de vină* 
toare s-au îndreptat spre Bahrein.

Ministerul Aerului al Marii Bri
tanii a refuzat să comenteze știrea 
transmisă de radio Cairo.

crește numărul 
șomerilor în Austria
VIENA 6 (Agerpres). .
După cum anunță agenția aus

triacă A.P.A., numărul șomerilor a 
crescut în Austria într-o singură 
lună, de la sfîrșitul lunii noiembrie 
pînă la sfîrșitul lunii decembrie 
1961, cu 65,3 la sută.

Zn lipsa altei marionete, * 1 
e bun și Ngo Dinh Diem

'' Atelierul de vulcanizare de 
Ila preparați» Lupeni s-a ex

tins mult în ultimii ani. Dacă 
pînă mai acum cîțiva ani 
vulcanhatorii executau nu
mai reparații, acum ei con
fecționează și diferite piese, 
ca de exemplu, bucșe la si- 

; tele Zimmer, arcuri, precum 
'■ și amortizoare pentru ciuru- 

rile cu rezonanță.
І IN CLIȘEU : Vulcanizatorul 

Deăk Francisc, în fața vi- 
j trinei cu piesele confecțio- 
< nate de colectivul atelierului.

TOKIO 6 (Agerpres). '
Ziarul forțelor armate america-,' 

ne din zona Pacificului „PACIFIC I 
STARTS AND STRIPES” care a- [ 
pare la Tokio, publică un articol, 
de fond în care recunoaște că si- [ 
t nația dezastruoasă din Vietnamul 
de sud se datorește regimului co
rupt aflat acolo la putere. Ziarul 
scrie : „Ngo Dinh Diem trăiește 
izolat și nu are încredere decît 
într-o mină de oameni. Funcționa
rii superiori ai regimului său sînt 
fie lipsiți de putere, fie corupți, 
sau lipsiți de putere și corupți în 
același timp. Moralul soldaților 
este foarte scăzut. Prestigiul pre", 
ședintelui (este vorba de Ngo 
,Dinh Diem — n.r.) este și (nai 
’scăzut”.
; „PACIFIC STARS AND ST Rd- . 
PES‘‘ subliniază de asemenea, că. 
deocamdată Statele Unite nu pot 
găsi altă marionetă care să ia lo- 
\cul lui Ngo Dinh Diem. Din ne
fericire, arată ziarul, el este „omul*' 
mustru” în Vietnam, dar „ca ș'( 
,Cian Kai-și și Li Sin Man nu reu- , 
[șește să aibă controlul asupra pro- ■ 
tpriului popor".

Cetățenii — gospodarii localităților
In ultimele 4 luni ale anului 

1901 s-a desfășurat o largă între
cere între sfaturile populare din 
Valea Jiului pentru o cît mai bu
nă gospodărire a localităților. La 
această întrecere au participat 
334.959 de cetățeni care au efec
tuat 1.123.804 ore de muncă pa
triotică, realizînd economii în va
loare de 3.750.278 lei.

Prin muncile voluntare prestate 
în cadrul întrecerii patriotice au 
fost create noi scuaruri și zone 
verzi pe o suprafață de peste 5 
ha. plantîndu-se mii de arbori și 
arbuști ornamentali, semănîndu-se 
iarbă și flori pe spațiile din jurul 
a numeroase blocuri de locuințe. In 
același timp, drumurile și străzile 
au' fost mai bine întreținute, șan
țurile curățate, s-au construit și 
reparat poduri și podețe in lungime 
de 689 m.l. In multe localități au 
fost consolidate malurile rîurilor. 
desfundate canalele, executate ni
velări de teren și evacuări de pă- 
mînt, gunoaie și molozuri pe o 
suprafață de peste 51.800 m.p.

Printre cei mai activi deputați în 
mobilizarea maselor pentru a par
ticipa la munci patriotice se nu
mără toc*. Mogoș loan și Coconet 
Vasile din Uricani. Pantilie loan 
și Vladislav Ioan din Bănița, Во
ва Aurel din Iscroni, Daradics Fr. 

din Lupeni, Clej Maria din Vul
can, Sortan loan din Aninoasa, 
Popa Gheorghe din Petrila și mulți 
alții.

La acțiuni gospodărești de inte
res local au participat cu însufle
țire și țăranii muncitori din sa
tele și cătunele Văii Jiului. Nu
mai din contribuția voluntară a 
țăranilor muncitori au fost cons-

DIN ACTIVITATEA
SFATURILOR POPULARE

truite în 1961 un număr de 5 
poduri și punți peste rîul Jiu, (în 
Uricani, Lupeni, Iscroni și Petrila). 
in comuna Bănița, spațiul școlar 
a fost lărgit prin construirea a 
două noi săli de clasă, iar la Is
croni sălii de clasă construite în 
1960 i s-a adăugat o altă cală 
nouă.

Cetățenii din satul Răscoala 
(Petrila) uniți in jurul harnicului 
lor deputat, Răscoleanu Petru au 
ridicat numai în trei luni un nou 
local de școală de 4 ani, realizînd 
economii de 440.000 lei față de 
valoarea din deviz. Prin lucrările 
efectuate prin contribuție volunta

ră, țăranii muncitori au realizat o 
economie de 200.126 lei.

Realizările gospodărești obținute 
sînt rodul întăririi legăturii sfatu
rilor populare cu masele de cetă
țeni. O mare însemnătate în a- 
ceastâ direcție au avut-o cele 562 
de adunări și dări de seamă ale 
deputaților, ținute în cursul lunilor 
trecute, cu care prilej s*a raportat 
înfăptuirea în mare parte a propu
nerilor făcute de cetățeni pentru 
ridicarea nivelului urbanistic ai 
localităților noastre.

Calea sigură spre obținerea de 
noi realizări în gospodărirea și 
înfrumusețarea orașelor și satelor 
Văii Jiului este atragerea unui nu
măr cît mai mare de cetățeni la 
conducerea treburilor obștești. Pen
tru aceasta se cere ca sfaturile 
populare să-și sporească necontenit 
preocuparea pentru rezolvarea pro
punerilor și sesizărilor cetățenilor. 
In acest domeniu, pe lingă suc
cesele obținute, există și neajunsuri. 
Unele propuneri ale cetățenilor, 
mai ales în ceea ce privește repa
rarea unor locuințe, dependințe, 
garduri, îmbunătățirea iluminatului 
și a alimentării cu apă. in cartierele 
periferice încă nu și_au găsit re
zolvarea. Față de centrele orașelor, 
gospodărirea cartierelor periferice 
in unele localități este rămasă în

că în urmă. Pentru remedierea a- 
cestui neajuns nici comisiile per
manente ale sfaturilor populare nu 
au desfășurat o activitate satisfăcă
toare, nu au venit cu propuneri 
pentru remedierea lipsurilor. De 
asemenea, în unele cartiere ca de 
pildă „7 Noiembrie’* din Petrila, 
și cartierele Viscoza 1 și 2 Lupeni 
nici deputății ц-au avut o activi
tate la nivelul cerințelor, ei nu 
s-au preocupat de constituirea co
mitetelor de cetățeni cu ajutorul 
cărora să mobilizeze alegătorii la 
acțiuni gospodărești.

Aceste deficiențe precum și al
tele ce mai există în munca sfa
turilor populare privind gospo
dărirea localităților au fost ana
lizate pe larg în recenta ședință a 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Petroșani și 
s-au stabilit măsuri pentru reme
dierea lor.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Petroșani a de
cernat drapele de sfaturi populare 
fruntașe în întrecerea patriotică 
sfatului popular Vulcan (dintre o- 
rașe) și sfatului popular Bănița 
(dintre comune). Cu acest prilej, 
sfatul popular al orașului Lupen; 
a chemat la întrecere în cinstea 
zilei de 1 Mai a.c. toate sfaturile 
populare din Valea Jiului pentru 
obținerea de noi realizări șpspo- 
dărești.

Experiențe monstruoase
SAIGON 6 (Agerpres).
Referindu-se la știri din sursă 

guvernamentală sud-vietnameză, a* 
genția Reuter anunță că experții 
ngodinhdiemiști și americani au 
desfășutat operațiuni experimentale 
cu substanțe ierbicide pentru dis
trugerea recoltelor și oricărui fel de 
vegetație în regiunile de la grani
ța cu haosul și Cambodgia.

Scopul experiențelor a fost de a 
se verifica eficacitatea substanțelor 
ierbicide în vederea unui plan ge
neral pentru crearea unui „cpr- 
don sanitar" în jurul granițelor 
Vietnanului de sud.

— =O=—

Provocatorii fasciști 
din Franfa nu se astîmpără

PARIS 6 (Agerpres).
Provocatorii fasciști din Franța 

nu se astîmpără. După atacul 
banditesc împotriva sediului C.C. 
al P.C. Francez, în noaptea de 5 
spre 6 ianuarie ei au săvîrșit un 
nou atac, de astădată împotriva 
sediului organizației din Lille a 
Partidului Comunist. Fasciștii au 
aruncat o bombă care a pțovpțat 
clădirii avarii grave.
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Sosirea Ia Cairo 
a unei delegații 

guvernamentale sovietice
CAIRO 6 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La 5 ianuarie a sosit la Ca

iro, la invitația guvernului 
R.A.U. delegația sovietică gu
vernamentală în frunte cu mi
nistrul Construcțiilor de cen
trale electrice al U.RJS.S., I. 
T. Novikov, pentru a participa 
la sărbătorirea celei de-a doua 
aniversări de la începerea 
construcției barajului înalt de 
Ul Assuan.

Pe aeroportul internațional 
din Cairo, delegația sovietică 
a fost întîmpinată de Musa 
Arata, ministrul pentru pro
blemele barajului de la Assuan, 
de funcționari superiori din 
ministerele R.A.U., de V. I. 
Erofeev, ambasadorul U.R.S.S. 
în R.A.U., ziariști locali și 
străini.

In scurta declarație pentru 
reprezentanții presei locale I. 
T. Novikov, șeful delegației 
sovietice, a mulțumit guver
nului R.A.U. și personal pre
ședintelui Nasser pentru invi
tația trimisă delegației sovie
tice de 
torirea 
versări 
trucției 
Assuan 
R.A.U.
economiei țării.

a participa la sărbă- 
celei de-a doua ani- 
de la începerea cons- 
barajului înalt de la 
și a urat poporului 

succes în dezvoltarea

Parca dorinlâ unanimâ
(Agerpres).NEW YORK 6

Sub titlul „Tendința spre o a- 
devărată pace generală împinge pe 
plan secundar toate celelalte do
leanțe” ziarul „CAPITAL TIMES” 
din orașul Madison statul Wiscon
sin, în numărul său din 1 ianuarie 
1962 a publicat 24 de fotografii ale 
americanilor de rînd, cetățeni ai 
acestui oraș : muncitori, gospodine 
casnice, studenți. Tuturor le-a fost 
pusă următoarea întrebare: „Ce 
ați dori mai mult ca orice în noul 
an pentru dv., familia dv. și în
treaga societate ?

Cu toții au răspuns la fel t pa
cea.

In aceeași zi în piața centrată 
a orașului San Francisco (statul 
California) s-au adunat aproape 
1.000 de femei cu copii pentru a 
participa la un miting. Ziarul 
„Chronicle” care apare la San Fran-

cisco scria în legătură cu aceasta : 
„In piață a răsărit o pădure de 
pancarte cu lozinci : „Pacea este 
singura noastră salvare”.

Mitingul a fost organizat de „A- 
sociația femeilor pentru pace”, ur.a 
din numeroasele organizații de a- 
cest fel care iau ființă pe tot cu
prinsul Statelor Unite.

Patticipanții la miting au scan
dat lozinci și împreună cu un grup 
de tineri au cîntat cîntece popu
lare și antirăzboinice.

Cunoscuta artistă de cinemato
graf Ritta Moreno din Holywood 
Л răspuns la întrebările mai mul
tor âSeUfpondenți în calitate de re
prezentată a participantelor la mi
ting. Ca răspuns la cererea de a 
explica ce urmărește „Asociația fe
meilor pentru pace”, 
j,Nimic altceva decît

©-----------------

ea a spus :
9» pace .

— Declarația lui

ȚELURI REALISTE
LONDRA 6 (Agerpres).
Intr-un articol publicat în re

vista „Prietenia anglo-sovietică”, 
parlamentarul laburist Fenner Broc
kway scrie că țelurile trasate de 
Programul P.C.U.S. sînt cu totul 
realiste. Progresul colosal realizat 
în domeniul 
fața U.R.S.S. 
nelimitate.

In paginile 
noscutul economist J. 
profesor la Universitatea din Cam
bridge, scrie că partea din Pro
gramul P.C.U.S. referitoare la pro
blemele economice „reprezintă de 
fapt o caracteristică absolut realis
tă a ceea ce se poate realiza în 
procesul investițiilor treptate si a-

tehnic deschide în 
Orizonturi aproape

aceleiași reviste, cu-
Robinson,

Puterea energetici a Uniunii Sovietice 
anan

teh-plicării realizărilor științei și 
nicii în producția industrială”.

Relevînd că în Anglia multi sînt 
uimiți de posibilitatea ca în Uniu
nea Sovietică produsele să fie dis
tribuite gratuit, autorul articolului 
arată că „această uimire se ex - 
plică prin faptul că mecanismul 
economiei socialiste nu este sufi
cient de bine înțeles”.

„Dacă am 
văr spiritul 
scrie 
putea 
drept

recunoaște într-ade- 
coexistenței pașnice, 

în încheiere Robinson, am 
să considerăm realizările lor 
realizările întregii omeniri”.

GENEVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Luînd cuvîntul la ședința ple
nară a Conferinței internaționale 
pentru reglementarea problemei 
laoțiene G. M. Pușkin, șeful de
legației sovietice, locțiitor al mi~ 
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a arătat că este pe deplin 
justificată nemulțumirea exprimată 
la ședință de reprezentanții unei 
serii de țări în legătură cu acțiu
nile grupului de la Savannaket, 
care a zădărnicit tratativele între 
cei trei prinți în cele mai impor
tante probleme ale reglementării 
pașnice a problemei Laosului. Ni
meni și nimic nu poate justifica 
comportarea liderilor acestui grup. 
Avem de a face cu oameni care 
dispun de mari forțe armate în 
Laos și care pot, dacă nu vor fi 
opriți la timp, să înece din nou în 
singe această țară, care a suferit 
atît de mult. Ar fi o crimă dacă 
Conferința de la Geneva ar trece 
cu vederea periculosul joc cu fo
cul, care se pune acum la cale.

Esența poziției grupului de la 
Savannaket, a spus reprezentantul 
sovietic, constă în a nu admite for
marea unui guvern al Laosului în 
frunte cu prințul Suvanna Fumma, 
in a șterge cu buretele tot ce s-a 
realizat pentru încetarea focului în 
Laos, în a zădărnici reglementarea 
pașnică â problemei laoțiene.

Zborul avionului „LI-2“
Antarcticii

MOSCOVA 6 (Agerpres).
In anul 1961 constructorii so

vietici de hidro și termocentrale au 
obținut succese deosebite. Puterea 
proiectată a hidrocentralei Kre- 
menciug și a hidrocentralei „Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S.” de 
pe Volga, cea mai mare din lume, 
a fost atinsă cu mult timp înainte 
de termenele prevăzute. Puterea 
tctală a agregatelor instalate la 
aceste două hidrocentrale, depă
șește trei milioane kW. Au fost 
puse în funcțiune principalele tur
bine ale hidrocentralelor de la 
Bratsk și Votkinsk.

A crescut considerabil și puterea 
centralelor termoelectrice. Noii gî- 
ganți electroenergetici cum sînt cei 
de la Zmievka și Starobeșevo, din

Uralul de sud și altele au furnizat 
încă în anul 1961 economiei națio
nale a Uniunii Sovietice peste un 
miliard kWh. de energie electrică 
ieftină. Numai în ultima lună a 
anului 1961 la termocentralele de 
ia Zmievka și Lugansk au fost puse 
în funcțiune două blocuri energe
tice cu un mare efect economic. 
Fiecare din ele poate produce în 
24 de ore aproape 5 milioane 
kWh. de energie electrică. De ase
menea, recent au fost puse în func
țiune prima turbină de 150.000 
kW. a termocentralei de la Naza- 
rovo și un agregat de aceeași 
tere al centralei electrice de 
descoperit de Ia Ali-Bairamlî, 
ma de acest fel din U.R.S.S.

pu- 
tip 

pri-

deasupra
MlRNÎI 6 (Agerpres) — TASS 

transmite :
La 5 ianuarie și-a luat zborul 

de pe o pistă de gheață de la Ob
servatorul Mirnîi avionul de trans
port „LI-2”, pilotat de Nikolai 
Stepanov.

Itinerariul acestui zbor trece de-a 
lungul litoralului Antarcticii de est, 
spre stațiunea sovietică Novolaza
revskaia situată pe Pămintul Re
ginei Maud la peste 3000 de ki
lometri de Mirnîi. La bordul na
vei se află un grup de cercetători 
polari sovietici în frunte 
xandr Afanasiev, șeful 
generale a Căii maritime 
sosit recent în Antarctica 
nul „IL-18”.

In drum spre oaza Schirmacher 
unde se află stațiunea Novolaza
revskaia, participanțH la zbor vor

cu Ale- 
Direcției 
de nord, 
cu avio-

Pentru anularea legii fasciste McCarran
NEW YORK 6 (Agerpres)
Partidul Comunist din Sta

tele Unite a cerut instanțelor 
judiciare să anuleze acuzațiile 
care i-au fost aduse pe moti
vul că nu s-a înregistrat con
form faimoasei legi McCarran. 
In dimineața zilei de 5 ia
nuarie doi avocați ai Partidu
lui Comunist au înaintat Tri
bunalului federal din Was
hington o serie de documente 
în care cer sistarea urmăririi 
judiciare împotriva partidului.

In aceste documente se ara
tă că partidul comunist nu 
putea să se înregistreze potri
vit legii McCarran, deoarece 
dacă ar fi făcut-o activiștii 
și membrii săi ar fi fost supuși 
persecuțiilor în baza altor legi 
care prevăd pedepse aspre 
pentru activitatea comunistă 
in Statele Unite.

Avocații au subliniat că le
gea McCarran și aplicarea ei 
de către guvern reprezintă o 
Încălcare a libertății cuvîntu- 
lui, presei și întrunirilor pre

văzută de constituție. Astfel, 
ei și-au exprimat părerea că 
persecutarea partidului comu
nist reprezintă nu numai o 
încălcare a celor mai elemen
tare drepturi politice, ci și a 
legilor fundamentale ameri
cane.

Probabil că peste cîteva săp- 
tămîni Tribunalul va lua o 
hotărîre cu privire la plîngerea 
partidului comunist. Dacă tri
bunalul va respinge plînge
rea, atunci procesul intentat 
Partidului Comunist din S.U.A. 
va începe la Washington la 1 
februarie.

Totodată în S.U.A. se ex
tinde mișcarea pentru anula
rea legii fasciste McCarran, 
potrivit căreia partidul trebuie 
să compară în fața instanțe
lor judiciare.

Un grup de fruntași ai vie
ții publice a adresat preșe
dintelui Kennedy o scrisoare 
deschisă cerîndu-i să propună 
Congresului ca această fai~.

moașă lege să fie înlăturată 
din legislația americană.

In scrisoare se spune prin
tre altele: „Sîntem profund 
îngrijorați de scopurile urmă
rite de legea McCarrăn și He 
încercările furibunde de a 
înăbuși libertățile cucerite cu 
atîta greutate și apărate cu 
ătîta vitejie în decurs de mulți 
ani.

Deși nu sîtem membri ai 
partidului comunist, ne feste 
rușine de legea McCarran 
Căre amenință să priveze un 
vechi partid politic și pe mem
brii lui de aceste drepturi și 
îl pun în primejdia de a fi 
declarat în afara legii, cu toa
te consecințele care ar decurge 
'din aceasta... Vă cerem cu 
toată seriozitatea, domnule 
președinte, să procedați ast
fel ca anularea legii McCa
rran să fie inclusă în progra
mul de acțiuni după care dv. 
și membrii Congresului vă 
veți călăuzi în cadrul apro
piatei sesiuni a Congresului".

G. M. Pușkin —
Wtrage atenția faptul, că grupul de 

la Savannaket a început să acțio
neze în mod deosebit de provoca
tor și grosolan în momentul cînd 
Conferința de la Geneva și-a în
cheiat în linii mari lucrările. Nu 
trebuie oare să tragem de aici con
cluzia că anumite forțe în Loas și 
protectorii lor din străinătate vor 
să anuleze hotărîrile luate de co
mun acord la Conferința de la Ge
neva în problema Laosului ?

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
a subliniat lupta curajoasă dusă 
de prințul Suvanna Fumma și de 
prințul Sufanuvong pentru regle
mentarea pașnică a problemei 
Laosului. Uniunea Sovietică a spus 
el, va sprijini în mod hotărît, ca 
și înainte, eforturile lor nobile.

La ședință au luat, de aseme
nea, cuvîntul reprezentanții Indiei, 
Angliei, Cambodgiei 
prezentantul S.U.A. 
atacuri grosolane la 
zentaților forțelor 
Laosului, acuzîndu-i 
pot cădea de acord asupra regle
mentării problemelor interne ale 
Laosului. Reprezentantul S.U.A, a 
afirmat că guvernul S.U.A. vrea »ă 
reglementeze în mod pașnic pro
blema Laosului.

și S.U.A. Re- 
s-a dedat la 
adresa repre- 
patriotice ale 

că ei înșiși nu
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face o escală la baza antarctică 
australiană Mawson pentru o scur
tă odihnă și pentru alimentarea a- 
vionului cu combustibil. După a- 
ceea ,;LI-2” va zbura pe deasupra 
Pămîntului lui Enderby, unde cer
cetătorii polari sovietici vor întîlni 
nava sovietică „Obi”, care a ple
cat recent de la Novolazarevskaia.

Cercetătorii polari sovietici in
tenționează ca în cursul actualei 
veri polare să efectuaze pe Pă
mântul lui Enderby un vast pro
gram de cercetări geologice și geo
grafice. Aceste lucrări vor fi efec
tuate de grupul de cercetători po
lari aflat la bordul navei „Obi”, 
în frunte cu experimentatul geo
log Lev Klimov.

Pe pămintul lui Enderby va fi 
organizată o stațiune antarctică 
sezonieră, de unde se vor efectua 
cu ajutorul avioanelor de expediție 
cercetări complexe de recunoaștere 
ale acestei regiuni puțin studiate 
a continentului Antarctic.

KUALA LUMPUR. In orașul 
Malacca din Federația Mală- 
yeză a avut loc o mare demon
strație de protest împotriva 
arestării arbitrare a unor 
membri de frunte ai Partidu
lui popular-socialist. Partici- 
panții Ia demostrație și-au ex
primat indignarea față de mă
surile guvernamentale caro 
împiedică partidele de opozi
ție să-și desfășoare în mod 
normal activitatea. Ei purtau 
un coșciug negru pe care sta 
pcris : 
ția“.

„Aici zace democra-

PAZ. Agenția PrAisaLA
Latina anunță expulzarea din 
Bolivia a contrarevoluționaru
lui cuban, Jesus Marinas, caro 
se găsește in momentul de față 
in slujba Agenției Centrale 
de Investigații a S.U.A. Ma
rinas, conducător al organiza
ției contrarevoluționare care 
se autointitulează „Frontul 
revoluționar democratic' a 
desfășurat in Bolivia activități 
antistatale de spionaj și diver- 

. siune.

PROGRAM DE RADIO
8 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal, 7,10 Muzică de estradă, 8.0 J 
Din presa de astăzi, 8,30 Muzică 
ușoară interpretată la diferite ins
trumente, 9,00 Tinerețea ne e 
dragă, 9,20 Concert simfonic, 10,28 
Din melodiile de estradă ale com
pozitorilor noștri, 11,03 Fragmente 
din opera „Manon Lescaut” de 
Puccini, 11,40 ;,Orchestre de mu
zică populară din diferite regiuni 
ale țării", 12,00 Muzică vocală de 
compozitori romîni înaintași, 13,05 
Concert de muzică ușoară, 14,00 
Din muzica popoarelor, 14,30 Mu
zică din operete interpretată de 
soliști romîni, 15,45 Muzică u* 
șoară, 16,25 Muzică de cameră, 
17,15 Cîntece sovietice, 18,40 Me
lodii de dragoste, 19,30 Cîntă Be- 
none Sinulescu, violonistul Alexan
dru Bidirel și taragotistul Iosif 
Milu, 20,50 Tribuna radio, 21,00 
Muzică populară romînească, 22,30 
Din albumul de tangouri. PRO
GRAMUL II. 12,15 Muzică din 
opere, 13,25 Din viața de concert

a • Capitalei, 14,30 Muzică popu
lară romînească și a minorităților 
naționale, 15,30 Muzică de estradă, 
16,15 Cîntece, 16,30 Vorbește Mos
cova 1 18,05 Vaduri de concert, 
19,00 Cîntece și lucrări interpretate 
de ansambluri corale de amatori 
participante la cel de-al VI-lea 
concurs pe țară, 19,30 Cronica e- 
conomică, 20,20 Formații romî- 
nești de muzică ușoară, 21,00 Ac
tualitatea radio, 21,30 Lecturi la 
cererea ascultătorilor, 22,00 Doine 
și jocuri populare romînești.
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CINEMATOGRAFE
8 ianuarie

PETROȘANI — AL. SAHIA : 
Prima lecție ; PETRILA : El Ha
kim ; LONEA : El Hakim ; ANI- ,■ 
NO AS A : Oameni pe ghiață. (Res
ponsabilii cinematografelor Livezeni, 
Crividia, Lupeni. Bărbăteni și U- 
ricani n-au trimis programarea fil
melor pe luna ianuarie).
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