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Brigada lui Timofte Spiridon 
4- de Ia sectorul I al minei Uri- 

cani a extras in cele cîteva zile 
care au trecut din acest an a- 
proape 100 tone de cărbune 
eocsificabil peste sarcinile de 
plan.
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Ioan,
Ioan*

CLIȘEU : Minerii Cucu 
Nistor Gheorghe și Vlad 
din brigada minerului

Timofte.

Primirea de către președintele Consiliului
de Miniștri a. Republieii Populare Romine, 

a Ambasadorului Republicii Indonezia
Joi, 11 ianuarie a. c., pre

ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romine, Ion Gheorghe Mau

rer, a primit în audiență de 
prezentare pe ambasadorul 
Republicii Indonezia la Bucu
rești, Sukrisno.

Vom îndeplini cu cinste sarcinile trasate 
de Conferința regionala de partid

9,3 metri avansare pe zi 
în abataj cameră

Minerii din brigada condu
să de Domocoș Andrei din 
sectorul III al minei Vulcan 
s-au afirmat și anul trecut 
prin avansările sporite pe ca
re le-au obținut lună de lună 
în abatajul cameră din care 
extrag cărbune. In perioada 
primei decade trecute din a- 
cest an, brigada a repurtat 
succese și mai frumoase în 
domeniul creșterii vitezei de 
avansare. In abatajul ei s-a 
ajuns ca fiecare schimb să 
încheie cele 8 ore de lucru cu 
cîte două cîmpuri de cărbune 
scoase din fiecare aripă a a- 
batajului. Așa se face că în 
ziua de 10 ianuarie, de exem
plu, minerul “Domocoș Andrei 
cu ortacii săi a obținut o a- 
vansare de 9,3 metri.

UTILAREA
Tehnicii noi îi este deschis 

anul acesta un larg cîmp de 
pătrundere în minele Văii 
Jiului. Noi mașini și utilaje 
miniere moderne, la nivelul 
tehnicii mondiale, vor fi intro
duse în subteran și puse la 
lucru în abataje și la pregă
tiri, în vederea extinderii me
canizării operațiunilor de tă
iere, încărcare, transport etc. 
Munca minerilor va deveni 
astfel tot mai ușoară, mai 
productivă, ridicîndu-se la ni
velul îndeplinirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
luate.

Pentru a ne da seama de 
amploarea cu care este promo
vată tehnica nouă în anul în 
care am pășit e suficient să 
amintim că valoarea totala a 
utilajelor pentru producție, cu 
care vor fi utilate minele, se

MINELOR
ridică la 67.000.000 lei. Va fi 
adusă din import o combină 
tip K.S.V.-60 de construcție 
cehoslovacă pentru abataje 
frontale. Tot din R. S. Ceho
slovacă vor sosi 10 bucăți 
transportoare blindate tip 
T.H.-55. încă în luna decem
brie s-a primit, tot din im
port, un plug de cărbune pen
tru strate cu înclinare mică 
tip Westfalia Liien. Urmează 
să sosească un al doilea plug 
de cărbune pentru strate cu 
înclinare mai mare de tip 
Westfalia Peîsemberg. Din R.P. 
Polonă au fost aduse 3 grei- 
fere L.C.H.-2 care vor fi folo
site la încărcarea mecanică la 
noile puțuri ce se sapă la mi
nele Dîlja și Aninoasa. De a- 
semenea, s-au primit 200 bu
căți perforatoare rotative tip 
W.P.-8.

O mare parte din utilaje au 
fost contractate cu uzinele

Printre delegații la recenta 
Conferință regională de partid 
m-am numărat și eu. întors 
acasă am stat de vorbă cu mi
nerii din brigăzile de a căror 
activitate răspund, împărtă- 
șindu-le din prețioasele învă
țăminte desprinse din lucrările 
Conferinței. Pentru noi, mi
nerii hotărîrile Conferinței re
gionale de partid constituie 
un imbold pe calea sporirii și 
pe mai departe a producției de 
cărbune.

Ținînd seama de sarcinile pe 
care Conferința regională de 
partid le-a pus în fața mine
rilor, colectivul sectorului II 
al minei Petrila este ferm ho- 
tărît să-și îmbunătățească ac
tivitatea, să devină din nou 
sector fruntaș pe exploatare. 
In atenția noastră vor sta în 
permanență recomandările Con. 
ferinței privind creșterea pro
ductivității muncii și introdu
cerea tehnicii noi. In acest 
scop vom introduce pe scară 
largă armarea metalică în ga
leriile de cap de pe strat ele 
subțiri și în galeriile de bază. 
De asemenea, pe stratelc в și 
7 vom săpa suitorii de atac 
numai cu foreza, realizînd ast
fel la fiecare suitor o economie 
de 20—30.000 lei. Conducerea 
sectorului, îndrumată îndea
proape de organizația de 
partid, a luat măsuri de apli
care & perforajului umed în 
galeriile direcționale de pe 
stratul V.

Măsurile care Ie vom lua I 
vor duce la îmbunătățirea ' 
condițiilor de lucru ale mine
rilor, la creșterea productivită

ții muncii. Vom a?orda o ma
re atenție și reducerii census 
mului specific de lemn de mi
nă prin înlocuirea acestuia cu 
bolțari și armături metalice. 
Vom studia cu multă atenție 
experiența înaintată a brigă
zilor și minerilor fruntași din 
sector. In această privințăi 
ne-am propus ca lunar să or
ganizăm schimburi de expe
riență între brigăzile ce lucrea
ză în abataje.

Colectivul de muncă al sec
torului II este hotărît să ex
tragă zi de zi cantități sporite 
de cărbune peste plan, să nu 
precupețească nici un efort 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor pe care Conferința 
regională de partid le-a pus 
în fața minerilor.

GHEORGHE CENARU 
secretarul organizației de bază 

sectorul II E. M. Petrila

Angajamentul 
pe 1962

„Din prima zi cu sarcinile rea
lizate integral" — acesta este an
gajamentul pe 1962 luat de mo
rarii, mașiniștii, laboranții și mun
citorii de la moara automată din 
Lupeni.

Concretizîndu-și hotărîrea în' 
fapte, muncitorii din secțiile de 
Curățătorie, măcinat, cernere și fii® 
tru au obținut la făină produsă în 
primele 3 schimburi de lucru pe 
1962 o calitate îmbunătățită cu 1 
la sută, o depășire de 3 la sută la 
cantitatea măcinată și o reducere 
de timp importantă la încărcări.

Lucrările sesiunii Biroului F.M.T.I).
Joi au continuat la Bucu

rești lucrările sesiunii Birou
lui Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat.

Ședința de dimineață, 
pezidată de Mahmoud Gaa- 
far, prim-vicepreședinte al 
F.M.T.D., a discutat pe mar
ginea primului punct de pe 
ordinea de zi — cu privire la 
pregătirea celei de-a Vl-a 
Adunări a organizațiilor mem
bre ale F.M.T.D.

Ședința de după-amiază a

fost prezidată de Margono, 
prim-vicepreședinte al F.M.T.D.

In prima parte a ședinței, 
Claude Gatignon, secretaj ge
neral al F.M.T.D. a prezentat 
raportul cu privire la sarci
nile F.M.T.D. în pregătirea 
celui de-al VllI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților. In continuarea șe
dinței s-au purtat discuții pe 
marginea rapoartelor prezen
tate.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

--------------------©--------------------

ATENȚIUNE ȘANTIER|
Peisajul era bizar. Mormanele de 

pămînt încremenite de ani păreau, 
la lumina palidă a becurilor, moș
negi încovoiați de bătrînețe. 
Toamna hîrtoapele erau pline de 
noroi. Locul era ocolit. Rareori 
cîte un trecător întîrziat își tră
gea suduind pantofii din clisa gal
benă și lipicioasă.

Intr-o zi au venit topografii. Au 
măsurat cu privirea terenul și au 
plecat. Peste cîteva zile a apă
rut un „Kirov". S-a avîntat ca un 
berbec în prima ridicătură de pă
mînt, apoi în a doua, în a treia. 
In cîteva zile au dispărut și gro
pile și mormanele de pămînt. Apoi 
au apărut constructorii și imediat 
după ei tablele indicatoare : „A- 
tențiune șantier !“. Creștea văzînd 
cu ochii un orășel miniatură. Frea
mătul muncii sonor și trepidant 
se revărsa ca un tumult de cascadă 
peste micuțul orășel ce se năștea... 
Oamenii se luau la întrecere. Mun
ca aceasta a constructorilor era o 
adevărată sinfonie scrisă acolo un
de viitorul se întruchipa în contu
rul blocurilor zvelte. Acolo omul 
este paraă mai puternic, e gata, 
gata să ajungă cu mina azurul.

Dacă l-ai întreba pe zidarul 
Sandu Tudor cum a reușit să

schimbe așa de rapid fața acestor 
locuri ar răspunde.

— Simplu, muncind.
A munci pentru acest harnic 

constructor înseamnă însă mult mai 
mult decît înțelesul cuvîntului în 
sine.

Ghebede Iosif, Viski Iosif, ți-ar 
răspunde la fel. Ar „uita“ însă să 
arate că prin munca lor conștiin
cioasă și rodnică au dat spre fo
losință zeci și sute de apartamente, 
că au făcut mii de lei economii la 
materialul de construcție etc. Pe 
acești constructori modești îi gă
sești și acum pe șantierul Viscoza 
din Lupeni. Sfidează gerul și cons
truiesc, construiesc într-una locuin
țe trainice, bune și frumoase.

In urma lor apar blocuri cu a- 
partamente luminoase unde surîde 
fericirea.

La ferestrele apartamentelor au 
apărut deja perdeluțe albe ca 
neaua și mușcate, multe mușcate.

In locul tăbliței indicatoare „A- 
tențiune șantier 1“ au apărut, deși 
nu se văd nicăieri, altele care sînt 
scrise pe toate ferestrele. Atenți
une, frumusețe ! Atențiune, feri
cire !

M. I. CALIN

constructoare din țară. Astfel 
„Unio" Satu Mare va furniza 
pentru minele din bazinul 
Văii Jiului 94 transportoare 
blindate STR-30 pentru aba
taje frontale, 93 transportoa
re TP-1, 2243 vagonete de 
mină, 16 locomotive electrice 
de mină de 4 tone cu acumu
latori, 6 locomotive cu troley, 
10 locomotive de mină Diesel. 
Iar uzina „Independența" Si
biu va furniza 529 ciocane de 
abataj, 100 perforatoare pneu
matice CP 19 și alte utilaje.

U.R.U.M. Petroșani va con
fecționa, de asemenea, un im
portant număr de utilaje mi
niere dintre care amintim: 
2235 stîlpi metalici și 1300 
grinzi metalice pentru susți
nerea abatajelor, 20 trans
portoare blindate pentru aba
taje cu front scurt, 10 colivii 
de puțuri, 200 cărucioare de 
transportat lemn, 230 perfo
ratoare pneumatice rotative 
și multe alte utilaje.

Ieri dimineață, ___
forfota părea a fi j 
mai mare decît în 
alte . zile. Era și 
firesc. Alături de cei ce porneau 
la lucru, străzile au fost animate 
de miile de elevi care, după o 
vacanță de peste două săptămâni, 
se îndreptau spre școli.

Școlile din Valea Jiului, ospita
liere, și-au deschis din nou porțile 
pentru cei aproape 13.500 de elevi. 
Liniștea care a domnit în ultimele 
zile în sălile de clasă, pe cori
doare a fost întreruptă de glasuri 
voioase, rîs copilăresc. Deși va
canța a fost scurtă, totuși ea a 
fost bogată în evenimente: ex
cursii, programe, așteptarea apoi 
sosirea lui Moș Gerilă. Toate a~ 
cestea sînt prilejuri de bucurii și, 
bineînțeles, de povestit.

Clopoțelul a sunat prietenos. A 
început prima oră de curs. Elevii 
și-au reîntîlnît profesorii, învăță-

Drotzinger Andrei conduce o harnică brigadă de lăcătuși, 
de la preparația Lupeni. Fentr u meritele sale în muncă, Drot
zinger Andrei a fost declarat fruntaș în producție. Iată-I 
(dreapta) discutînd cu o parte din tovarășii săi de muncă.

Clopoțelul a sunat din nou
torii, cu toții fiind animați de 
dorința de a obține rezultate cit 
mai bune în trimestrul care a în
ceput.

La Școala de 7 ani nr. 3 din
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Petroșani, ca dealtfel la toate șco
lile, primele ore au vădit că ele
vii sînt dornici să înve
țe mereu mai bine, marea lor 
majoritate venind la școală pregă
tiți. La fel ca Horga Miron, 
Vlad Nicolae. Boța Miron din 
clasa a V-a sau Vlădan Angela 
din clasa a Vl~a s-au prezentat

zeci de alți elevi 
din cei 285 fii 
de mineri, ceferiști, 
muncitori pre

paratori care învață la această
școală.

La sfîrșitul cursului, a urmat o 
surpriză; deși puțin întîrziat {din 
motive... obiective P) a sosit Moș 
Gerilă și în școală. Copiilor li 
s-au repartizat pungi cu bomboa
ne, rechizite școlare. E al doilea, 
sau poate chiar al treilea Moț 
Gerilă (copiii au primit cadouri 
și de la întreprinderile unde lib
erează părinții lor apoi altele a- 
casă) dar, desigur, o asemenea 
surpriză plăcută nu strică, chiar 
dacă se repetă 1

Acum e rîndul copiilor ca în 
acest trimestru să le facă părin
ților lor cît mai multe surprize 
plăcute ducind acasă numai note 
foarte bune.

V. FULEȘI



z steagul roșu

Să învățăm din experiența
primului

Ieri, după o vacanță de mai 
bine de două săptămîni, s-au 
redeschis cursurile școlilor de 
1 ani și ale celor de cultură- 
generală la zi, elevii, profesorii 
și învățătorii pășind într-un 
nou trimestru de învățătură.

Primul trimestru de școală: 
care a trecut a fost încununat 
de o seamă de succese atît pen
tru elevi cît și pentru cadrele 
lidactice de la școlile din Va
lea Jiului.

S-a constatat că a sporit 
exigența profesorilor față de 
propria lor pregătire și față de 
aceea a elevilor, s-a ridicat ca
litatea lecțiilor și deci și aceea 
a procesului de învățămînt. 
învățătorii și profesorii și-au 
planificat mai bine materialul 
predat, au folosit la lecții ma
terial didactic mai bogat. S-a 
intensificat controlul asupra e- 
fectuării temelor de către e- 
levi. De asemenea, au fost mai 
mult folosite exercițiile de 
calcul oral care au dus impli
cit la înțelegerea mai bună de 
către elevi a materialelor pre
date.

La clasele V—XI, datorită 
pregătirii profesionale și ideo
logice mai temeinice a profe
sorilor, s-a asigurat o legătu
ră mai strinsă între cunoștin
țele teoretice și cele practice.

Profesorii și învățătorii au 
privit cu mai mult simț de 
răspundere notarea și aprecie
rea cunoștințelor elevilor așa 
îneît acestea au constiuit un 
stimulent în activitatea lor.

Planificarea judicioasă a ma
teriilor de învățămînt, a te
melor și a lucrărilor de control 
ca și a lecțiilor de recapitula
re a eliminat supraîncărcarea 
elevilor. La acestea au contri
buit și activitatea desfășurată 
de conducerile școlilor, comi
siile pedagogice, cercurile pe
dagogice, comisiile metodice 
etc. care au dezbătut și discu
tat pe larg programa de învă
țămînt, conținutul manualelor.

Au fost însă și școli undo 
activitatea metodică nu s-a 
desfășurat în condiții mulțu
mitoare. Așa de exemplu, la 
școala serală din Lupeni, la 
școala din Cimpa etc.

Controlul exercitat asupra 
pregătirii elevilor, ajutorul dat 
de părinți în asigurarea frec
venței, au contribuit din plin 
la buna pregătire a elevilor. 
Rodnică a fost în acest sens 
activitatea comitetelor de pă
rinți de la școlile nr. 1, 2, 3, 4 
și 5 Petroșani, de la școala din 
Aninoasa, de la școlile din Lu
peni etc. care au acordat spri
jinul cuvenit școlii, au ajutat-o 
în rezolvarea diferitelor pro
bleme.

Un rol important în obține
rea succeselor la învățătură 
pe primul trimestru l-au avut 
organizațiile de partid din 
școli. Acestea au depus o ac
tivitate intensă în organizarea 
și desfășurarea procesului in- 
structiv-educativ. Iu ședințele 
de partid s-au dezbătut pro
bleme cum sînt disciplina si

trimestru
educația morală a elevilor, ac
tivitatea patriotică, rezultatele 
obținute la învățătură. Orga
nizațiile de bază s-au interesat 
Îndeaproape de activitatea ex- 
trașcolară, de manifestările or
ganizate pe linie do U.T.M. și 
pionieri, urmărind ea acțiunile 
întreprinse să fie bogate in 
conținut, variate și educative.

Toți acești factori au con
tribuit din plin la obținerea 
unor rezultate bune in primul 
trimestru, numărul corigenților 
scăzînd mult față de aceeași 
perioadă a anului trecut- Ast
fel, la clasele I—IV procentul 
de promovați a crescut de la 
88 la sută, în anul trecut, ia 
89,48 la sută in anul 
la clasele V—XI de la 
sută la 76 la sută, iar 
pole VIII—XI de la 65 
la 68,32 la sută. După 
vede, rezultate mai slabe s-au 
obținut la clasele VIII—ХГ 
tinde de altfel și frecvența e- 
levilor a fost mai slabă.

Pe lingă rezultatele bune ob
ținute, în activitatea instruc
tiv- educativă s-au semnalat și 
» serie de deficiențe. Așa de 
exemplu, sînt unele cadre di
dactice care nu acordă toată 
atenția pregătirii lecțiilor, al
tele nu sînt obiective în apre
ciere, pun note care nu oglin
desc adevărata pregătire a e- 
Jevilor, Diriginții claselor și 
directorii de la școlile medii 
din Petroșani și Lupeni și de 
1a unele școli serale, nu au 
păstrat o legătură mai strlnsă 
cu conducerile întreprinderilor, 
nu au colaborat In măsură su
ficientă cu organizațiile de ti
neret și sindicale, factori care 
îi puteau sprijini In îmbunătă
țirea frecvenței și implicit a 
rezultatelor la învățătură.

Un accent mult mai mare 
va trebui pus în noul trimestru 
pe latura educativă a muncii 
cu elevii. Mulți elevi au aba
teri de la disciplină, le lipseș
te simțul răspunderii, sînt ne- 
politlcoși cu cel vîrstnici, au 
comportări necorespunzătoare 
pe stradă. Aceasta cere din 
partea organizațiilor U.T.M. 
din școli să acorde atenția cu
venită educării elevilor. De a- 
semenea, lupta împotriva me
diocrității elevilor trebuie să 
constituie o sarcină principală 
și permanentă a tuturor ca
drelor didactice.

Experiența primului trimes
tru de învățămint a arătat că 
acolp unde problemelor de 
studiu, de disciplină și frec
vență ii s-au acordat chiar de 
la început atenția cuvenită, 
atît de către elevi cît și de, 
către cadrele didactice, rezul
tatele au fost bune.

De aceea este necesar ca în 
noul trimestru de învățătură 
în care am pășit de ieri, să 
căutăm să lichidăm lipsurile 
manifestate în activitatea di
dactică, pentru a crește oameni 
de nădejde, viitorii construc
tori ai comunismului in patria 
noastră.

acesta, 
72 la 

la da
la aută 
cum se

SUCCfiS VOINICILOR!
Zorica deschise ochii mari și 

limpezi ca seninul cerului. Mai 
Zăbovi o clipă în așternutul cald 
și curat apoi alergă spre bucătă
rie.

— Mămico, azi merg la școa
lă!

Drept răspuns, mama o strmse 
la piept și-i sărută părul mătăsos 
de culoarea spicului.

In același timp în locuința veci
nă, o mamă își pregătea fiii pentru 
școală. Lae și Io
nel își 
grijă

legau cu 
cravatele 

purpurii în timp 
ce Mărioara. care~i 
privea parcă cu 
invidie, își potri
vea gulerașul alb 
apretat pe uni
forma-! ce-o poar
tă numai din 
toamna anului trecut. Nu peste 
mult, de pe strada Progresului 
grupuri de copii porniră spre școa 
lă.

— Succes voinicilor în notd 
an și, vedeți, nu știrbiți mândria 
străzii noastre. Bătrîmd pensionar 
ce urase copiilor succes, își întoarse 
privirea spre soție și adăugă.

— Vezi ce sînt în stare copiii 
ăștia ? Au mai dat un nume stră
zii noastre. Pe lingă că-i zice stra
da deputaților fruntași, acuma-1 
și-a elevilor fruntași. Mai mare 
dragul să-i auzi cum răspund la 
școală. Să le vezi carnetele... Nu
mai note de 9 și 10 au adus acasă 
și Doinița, și Zorica, și Mărioara,

și Victoraș, și Estera și Monica... 
Ei, na... Doar n-ai vrea să-i înșir 
acum pe toți...

In centrul comunei, la geamu' 
unde luminile pomului de iarnă 
pot fi zărite încă seară de seară, 
se ivi în acea dimineață un căpu- 
șor cu ochi de culoarea murelor 
coapte.

— Mihaela, ninge ?
Fetița de la geam întoarse pri

virea spre surioara ce se
somnoroasă 

f așternutul
— Nu. 

nu ninge.
lluța se 

din nou 
ternul și 
să numere pe de
gete...

Mihaela are 8 note de 10... 
nu era nota mea de la „lu~ 
practice" mă puteam lua la

ridica 
din 

moale.
lluța,

așeză 
în aș- 
începu

I

—

Cum ne-am 
petrecut noi 

vacanța
Pionierii din unitatea noastră 

au căutat să-și organizeze astfel 
zilele de vacanță, incit să-și petrea
că timpul dt mai plăcut, și ins
tructiv.

Astfel au fost organizate mai 
multe dimineți de basme, unde au 
participat un mare număr de pio
nieri și elevi, întîlniri cu activiști 
de partid și fruntași în producție, 
concursul ,,Cine știe cîștigă ', pro
grame artistice și alte numeroase 
acțiuni.

Cel mai atractiv punct al pro
gramului nostru de activitate pe 
timpul vacanței l-a constituit deși" 
gur carnavalul pionieresc care a 
avut loc in ziua de 3 ianuarie 
a.c. in jurul pomului de iarnă.

De curind a început la școala 
noastră și pregătirea brigăzii ar
tistice de agitație pentru concursul 
cultural-artistic faza pe raion, unde 
sperăm să ne comportăm cit mai 
bine.

O parte din zilele 
le-am folosit 
fel că acum 
nou trimestru 
bine odihniți.

vacanței 
și pentru sport, ast- 
cînd am început un 
de studii ne simțim

ȘERBANESCU JENICA 
președinta unității de pionieri 
de la Școala de 7 ani Uricani

♦
♦♦ ♦♦♦

serală 
tineretul 
din Pe-

Clasa
Lecție ele limba rusă

Școala 
pentru 
muncitor 
troșani. 
Xl-a В are oră de limba rusă.
Mai sînt numai două săptămîni 
pînâ la terminarea semestrului l 
și pînâ atunci elevii mai au nu ~ 
mai două ore de limba rusă. Toți♦

* Ocultă cu atenție explicațiile pro^
♦
♦

povestim în 
său, de care

♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

fesoarei Ciorgoveanu Eugenia. E 
o lecție deosebită. Toate cea mai 
frumoasă oră de rusă din viața 
lor.

— Cine nu a citit romanul 
„Așa s-a călit oțelul'1 ? — ÎBtrc 
bă profesoara. Nimeni nu răs
punde. Era și firesc. Eroul aces 
tui roman este îndrăgit și cunos
cut de la adolescentul de 15 ani 
pînâ la omul cu părul cărunt.

se derula ca

— Azi vom studia viața scriito
rului comunist Nikolai Ostrovski 
și vom încerca să 
limba rusă romanul 
am amintit.

Prin fața elevilor
un film drama vieții tînărului Pa
vel Korceaghin. Toți elevii știu, 
cunosc viața zbuciumată a aces
tui tînăr crescut și educat de par
tidul comunist dar azi la această 
oră i-au. aflat parcă altă semni
ficație. O semnificație mult mai 
adincă și mai limpede. Profesoa 
ra a tăcut. In clasă e liniște. Ele
vii au parcă în față marea furtu
nă a anilor 1919—1920 din Pu

sia, furtună can 
a scos la iveală 
mii de korcea 
ghini, fii devotai

ai primei revoluții proletare cate 
a făurit cu prețul multor jertfe 
visul lor, visul nostru minunat.

...A sunat clopoțelul de mult. 
Elevii nu se grăbesc de loc să ple
ce acasă. Așteaptă. O roagă pe 
profesoară să le mai povestească 
ceva. Și ea nu se lasă mult ru
gată. Povestește din viața celor ce ♦ 
construiesc azi comunismul, prie- * 
tenii, tovarășii noștri. J

In noapte fulguie ușor. Profe- ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

soara își aruncă privirea pe fe
reastră. Parcă vede în față o troi
că trasă de cai în spumă pierzîn- 
du-se în nesfîrșita stepă rusă...

O. MARINESCU

Dacă 
crări 
întrecere cu ea... Dar nu-i nimic. 
Azi începe noul trimestru...

Strada ce 
gul comunei 
animația cu 
obișnuit încă 
copii gălăgioși au impîn7.it strada 
de la un capăt la altul. E prima 
Zi de școală din noul an. Zi în 
care copiii își împărtășesc bucu
riile vacanței petrecute împreună 
cu Moș Gerilă, în jurul pomului 
de iarnă, 
care le-a 
una din 
prize — 
împărtășesc copii în această di
mineață de iarnă.

Mai sînt cîteva minute pînă cînd 
clopoțelul va anunța deschiderea 
unui nou trimestru, primul din a- 
cest an și în curtea școlii, în sălile 
de clasă, larma veselă nu mai con
tenește. In dasa а Ѵ-Щ C s-au în
tâlnit în grup Mitică, Voicbița, Ol
ga, Anuș, Victoraș, Dumitru. Vor
besc despre bucuria făcută părin
ților cu darul lor, „notele fru
moase". Asemenea bucurii împăr
tășește poate și grupul de pitici 
din clasa l-a unde Georgeta, Ma
riana, losif, Laurențtu, 
Sandu, se întrec care mai 
la cuvînt.

In cancelarie profesorii 
cuvintele directoarei.

— E ora 8 tovarăși. Ascultați. 
Sună clopoțelul în.. ’62. Vă doresc 
succes 1 Și directoarea furca Sil
via își conduse cu privirea colegii 
care au pornit veseli și încrezători 
spre sălile de clasă unde aproape 
500 tinere vlăstare așteptau să 
pornească împreună munca într-un 
nou trimestru.

LUCIA LICIU

șerpuiește de-a lun- 
este iarăși plină de 
care aninosenii s-au 
din toamnă. Sute de

în orășelul copiilor — 
adus în această vacanță 
cele mai frumoase sur- 
carnavalul, și cite nu-și

Neluțu, 
de care

ascultă

Au mai rămas puține zile 
pînă la încheierea primului 
semestru la școlile medii sera
le. Rezultatele bune obținute 
pînă acum de muncitorii elevi 
permit să se întrevadă că pri
mul semestru se va încheia cu 
succes.

Pentru a obține rezultate cit 
mai bune, la școala medie se
rală din Petroșani au fost lua
te din timp măsuri eficiente. 
S-a intensificat colaborarea 
Intre întreprindere și școală. 
In ultima perioadă, diriginții 
și profesorii de la Școala me
die serală din Petroșani au 
mers la uzină unde împreună 
cu organizația de partid, cu 
comitetul U.T.M. și cu șefii de 
secții au discutat cum muncesc 
și învață muncitorii-elevi

Zilnic prin intermediul unui 
cadru didactic sau al unui e- 
lev întreprinderea este infor
mată de situația la învățătură 
și frecvență. La școală au a- 
vut loc ședințe la care au fost 
invitați reprezentanți ai orga
nizației de partid, ai organi
zației U.T.M., și ai comitetu
lui sindicatului unde s-au a- 
nalizat rezultatele obținute la 
Învățătură și frecvență. In 
urma acestor măsuri, frecven-,' 
ta a crescut de la 65 la 95 la 
sută, iar notele elevilor s-au 
îmbunătățit.

Comisiile metodice din ca
drul școlii, în vederea înche
ierii cu succes a primului se- ' 
mestru, au fixat meditații o- 
bligatorii la materiile în a că
ror însușire s-au observat u- 
nele lacune. In afară de a- 
ceste meditații, fiecare pro
fesor, în momentul cînd este 
solicitat de elevi, acordă con
sultații individuale.

Cercul de matematică și fi
zică înființat în 1961 din Ini-: 
țiativa profesorului Sergiu Că- 
răguț a reușit să pregătească 
și să imprime multor elevi 
dragostea pentru șxeastă ma
terie — elevi care la rîndul 
lor dau un prețios ajutor co
legilor mai slabi, 
de cazane 
strungarul 
din clasa a Vili-a, Pătrașcu 
Romeo, Wilek Cristea, Nedelia 
Virginica din clasa a ES-a, 
sau Caleaf loan din clasa a 
x-a fac de multe ori exSrci- 
ții la tablă cu elevii mai slabi.

Gazeta de perete a Școlii 
medii serale din Petroșani con
tribuie activ la Îmbunătățirea 
situației la învățătură șl frec-: 
vență.

Afișele In care zilnic se ln^ 
scriu notele elevilor au contri
buit, de asemenea, la îmbună-' 
tățirea situației la învățătură.

Seriozitatea cu care tinerii 
muncitori-elevi privesc Învă
țătura, cît și rezultatele bune 
obținute pînă acum dau con
vingerea că primul semestru 
va fi încheiat cu succes.

LAZAR DEMETER

Mecanicul 
Brîndușă Ioan* 

Lorincz Nieolae,

Timpul scurt care a mai rămas pînă la sfîrșitul semes
trului este folosit de elevii se raliști pentru repetarea materieL

IN CLIȘEU : Elevul seralist Lungu Nieolae din clasa a IX-a 
В de la Școala medie serală din Petroșani, la o oră de al
gebră.
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BRIGADA LUI NEAGU 
Și REALIZĂRILE El

• PUBLICITATE!

4 de pe stratul 
al minei Petrila

La abatajul nr. 
V din sectorul I 
lucrează brigada condusă de comu
nistul Neagu Gheorghe. Aici, în 
adîncul pămîntului, ortacii lui 
Neagu se luptă cu stratul de căr
bune pentru a trimite la ziuă mai 
mult cărbune, se întrec pentru a 
da viață sarcinilor sporite de plan 
pe anul 1962.

Tpți minerii de la Petrila cunosc 
și apreciază realizările importante 
obținute in muncă de brigada .ti
nerilor mineri conduși de Neagu. 
In anul încheiat de curînd, mem
brii brigăzii au smuls adîncurilor 
cu 1571 tone de cărbune mai mult 
decît prevedea planul, și-au de
pășit aproape de două ori și ju 
mătate angajamentul anual de în
trecere. Dar brigada lui Neagu nu 
a urmărit numai să-și depășească 
sarcinile de plan. In anul trecut 
ea a economisit în fiecare lună cel 
puțin 3 m.c. de material lemnos, 
obținind pe această cale mai bine 
de 12.000 lei economii. De la in
ginerul Simota Dumitru, șeful sec
torului, am aflat că această har
nică brigadă s-a evidențiat în fie 
care lună și în ce privește calita
tea cărbunelui. Nu odată Neagu a 
organizat cu ortacii săi discuții 
despre calitate. întotdeauna el a 
îndrumat tovarășii săi de muncă 
să aleagă piatra din cărbune.

In întrecerea pentru cărbune mai 
mult și de calitate, minerii din 
brigada lui Neagu au ieșit învin
gători. Ei nu au avut rebutat în 
anul trecut nici un vagoneț de căr
bune pentru șist. Și în 
da s-a angajat să dea 
calitate tot 
ținut redus 
prelucrarea 
nul curent, 
orghe s-a angajat în numele mem
brilor brigăzii să trimită anul aces
ta la suprafață pește plan cel puțin 
200 vagonete încărcate cu cărbune 

. de calitate și
nate economii

Primele zile 
an oglindesc 
din brigadă de a realiza angaja 
mentul. In numai 5 zile lucrătoare 
din anul în care am pășit, din 
abatajul nr. 4 de pe stratul V au 
luat drumul preparației aproape 40 
tone de cărbune peste plan. Noul 
an i-a găsit pregătiți pe 
lui Neagu. Fiecare din ei 
noșteau dinainte sarcinile.

— In brigada noastră — 
comunistul Neagu Gheorghe — 
fiecare miner, ajutor de miner și 
vagonetar are încredințate sarcini 

. concrete. Noi acordăm o marc a~ 
tenție organizării muncii în bri
gadă-

Intr-adevăr, în brigadă oricare 
muncitor știe ce are de făcut, Ute-

1962 briga- 
cărbune de 
cu un con- 
O dată cu 
plan pe a‘

mai bună, 
de cenușă, 
cifrelor de 
comunistul Neagu Ghe-

să realizeze însem- 
de lemn de mină.
de lucru din noul 
hotărîrea minerilor

minerii 
îți cu-

spunea

mistui Cîmpeanu Constantin răs
punde de întreținerea sculelor și 
menținerea curățeniei la locul de 
muncă, tovarășul Tăbăcaru Vasile 
urmărește ca toate capetele de 
lemn din abataj să fie expediate 
ia suprafață, tov. Afilipoaie Mi
hai, Gorboșoiu Petru, Toma Ho
ția răspund de alegerea șistului 
ț.a.m.d.

In fiecare schimb se organizează 
în așa fel munca îneît nici un mi
nut din timpul de lucru șă nu se 
piardă. Toți membrii brigăzii 
jung în abataj la ora 
tului, iau măsuri din 
pregătirea lemnului 
pentru aprovizionarea

Nu odată brigada 
Neagu Gheorghe s-a situat în frun
tea întrecerii socialiste pe sector. 
Și acest lucru nu-i de mirare. Din 
brigadă fac parte mineri de nă
dejde, cu experiență îndelungată în 
minerit. Tovarășul Savencu Vasile 
este un miner priceput, un bun 
șef de schimb. Pentru meritele sale 
obținute în procesul de producție 
comuniștii din organizația de ba
ză l-au primit în rindurile lor. Cu
vinte de laudă se pot spune și des
pre minerul Boloha loan care, de 
asemenea, s-a bucurat de încrede
rea acordată de organizația de 
partid din sector care l-a primit 
în rindurile sale. Alături de 
muniști, în brigadă lucrează 
meroși utemiști cum sînt tov. 
mian Nicolae, Toma Hoția și 
care, ajutați de membrii de partid, 
se străduiesc să se achite cu cinste 
de sarcinile ce le stau în față. Atit 
șeful brigăzii cît și ceilalți comu
niști din brigadă se preocupă cu 
răspundere de educarea tinerilor, 
îi ajută să devină mineri price- 
puți, cu o bună pregătite politică 
și profesională.

Z. ȘUȘTAC

a- 
începerii șu- 
timp pentru 
de armare, 
cu vagonete. 
comunistului

co- 
nu- 
Da- 
alții
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0. [. L alimentara
refroșanl

ANGAJEAZA
DE URGENTA

Un vinz&tor de produse 
alimentare In orașul Pe*' 
troșani care să posede ș! 
carnet de conducere auto
vehicule graiul I.

Doritorii se vor adresa 
la Direcțiunea O.C.L, Ali
mentara Petroșani, servi
ciul cadre.

Comisia pentru soluționarea litigiilor de muncă de la Vis- 
coza-Lupeni întrunită in ședință.

---------------- ©-----------------

Autocamioane cu roți „electrice" 
în minerit

In ultimul timp, atrag aten
ția din ce în ce mai mult po
sibilitățile folosirii in cariere 
a autocamioanelor basculante 
cu roți „electrice". Trăsătura 
caracteristică a acestora este

j

&

ч

La acest fel de autocamioa
ne cade necesitatea existenței 
transmisiei de la motor ia ro
țile motoare, a cutiei de vite
ze și osiei. Puterea motoare
lor introduse în roți, practic 

este infinită 
dat fiind dia
metrul destul 
de mare al ro
ților (cea. 3 
m.).

In momentul 
de față se fa
brică două ti
puri de autoca
mioane cu roți 
„electrice" : cu 
alimentarea 
la linia 
troley și cu 
llmentarea

întreprinderea 
de Explorări 

ch sediul în Lupeni 
str. Avrem Iancu nr. 1,

faptul că în roata automobi
lului se introduce un motor 
electric care, prin intermediul 
unui sistem de roți dințate, 
pune în mișcare roata auto
camionului respectiv.
-----------■ i. ,,  

5 I

Fruntași în activitatea ADAS
La mina Petrila, numărul 

asiguraților la A.D.A.S. cu
noaște lună de lună o crește 
re substanțială, in mare parte 
acest lucru se datorește tova
rășilor Kovașanski I. și Cadiu 
S., responsabili cu munca, 
A.D.A.S. pe exploatare care 
desfășoară pe această linie, in 
mod voluntar, o susținută ac
tivitate. Arătînd minerilor ce 
avantaje oferă A.D.A.S. pose
sorilor de pâlițe, ambii res
ponsabili au reușit să sporeas
că numărul asiguraților cu 
4—10 oameni la fiecare plată 
șl avans.

Scoțînd în evidență cîștigul 
sporit pe care fiecare asigurat 
11 poate obține la tragerile 
lunare de amortizare, Kova- 
sanski I. și Cadiu S. au dat

numeroase exemple concrete. 
Astfel în convorbirile avute 
cu muncitorii mineri, cu teh
nicienii și inginerii de la mi
nă, au fost citați tovarăși ca 
Bilț Margareta, Marinca loan, 
Cocotă Miron, Țândrău Moise 
și alții care au cîștigat im
portante sume bănești, Con- 
știenți că banii plătiți la 
A.D.A.S. intră in circuitul e- 
conomic al statului și aduc 
folos atît posesorilor de poli
țe cît și întregii noastre eco
nomii, numeroși asigurați de 
la E. M. Petrila s-iau angajat 
să sprijine activitatea celor 
doi responsabili A.D.A.S. frun
tași și să 
fruntași in 
ceastă linie.

devină ei înșiși 
activitatea pe a-

de 
de 
a- 
de 

la un Diesel-generator ampla
sat pe autocamion.

Autocamionul cu alimentare 
de la rețeaua de contact are 
o capacitate de 75 tone. Toate 
cele 4 roți sînt prevăzute cu 
motoare electrice de cite 400 
C.P. flecare, la o tensiune do 
600 V. Lungimea acestui au
tocamion este de 12,5 m., lă
țimea 4,45 m., Înălțimea 5 m., 
greutatea 56 tone, iar viteza 
maximă de 56 km./oră.

Autocamionul cu alimentare 
de la Diesel — generator este 
prevăzut cu 4 roți „electrice" 
șl are o capacitate de 55 tone. 
Autocamionul are un Diesel - 
generator cu o putere de 600 
C.P., 2200 rot./min. Lungimea 
autocamionului este de 12,6 m., 
lățimea 4,3 m. șl înălțimea 
4,5 m.

Autocamioanele de ambele 
tipuri pot fi prevăzute atit cu 
două cit șl cu patru roți „e- 
lectrice".

Din Gornîi Jurnal 
nr. 7/1961

aniajeaza initial
— Dactilografe 

experiență,
— /\cFii?îtori арго» 

vizionare,
— Tehnicieni,
— Maiștri sondori,
— Magazioneri.

Salarii corespunzătoare. 
Solicitanții se vor pre* 

zenta la Serviciul perso
nal și învățămînt al în
treprinderii cu acte de 
studii și vechime.

CU

B. MARIN 
corespondent Bazele esteticii 

marxist-leniniste

Pentru imDunatâilrca ditazârii
I Ținînd seama de faptul că pre

sa constituie unul din principalele 
mijloace de educare a maselor, 

’ de mobilizare a lor la înfăptuirea 
sarcinilor desăvîrșirii construcției 
socialiste elaborate de partid, co
mitetul de partid al Uzinei de re
parat utilaj minier Petroșani a a- 
nalizat recent difuzarea presei în 
uzină. S-a apreciat cu acest prilej 
că difuzarea presei nu este la ni
velul cerințelor și al posibilităților. 
Este destul de redus numărul a ■ 
bonamentelor îndeosebi la presa 
locală, și aceasta din cauză >.ă în 
ultimele luni s-a neglijat desfă
șurarea muncii politice pentru mă
rirea numărului de abonamente, 

. difuzarea presei fiind lăsată aproa- 
: pe exclusiv pe seama difuzorilor 

: voluntari.
Convocînd membrii birpurilor 

organizațiilor de bază: din secțiile 
uzinei care răspund de munca ele 
propagandă și agitație într-o ședin
ță, comitetul de partid a subliniat 
cu acest prilej că difuzarea presei 
Constituie o latură importantă a 
muncii politice de masă, d? rare 
trebuie să se ocupe îndeaproape 
birourile organizațiilor de bază, 
membrii comitetului de partid. S-a

arătat că îndeosebi a fost neglijată 
difuzarea presei în secțiile ajus~ 
taj, reparații mecanice, sculărie. 
Sînt în uzină unii salariați care nu 
sînt abonați la nici o publicație 
deoarece nu au fost ajutați în, a- 
ceasță direcție.

In vederea îmbunătățirii difuză
rii presei, s-au preconizat unele 
măsuri. S-a stabilit ca în fiecare 
secție să se întocmească situații 
clare cu privire la abonamentele 
la presă. S-a subliniat, de aseme
nea, necesitatea ca ’ organizațiile de 
masă să se preocupe cu mai multă 
răspundere de difuzarea publica
țiilor proprii. îndeosebi comitetul 
sindicatului uzinei trebuie să facă 
mai mult pentru îmbunătățirea di
fuzării ziarului Munca deoarece, 
in ultima perioadă, în uzină au 
existat doar 36 abonamente la a- 
cest ziar. • • ,

O deosebită atenție se acordă 
difuzării Carnetului agitatorului e- 
ditat de Secția de propagandă și 
agitație a Comitetului regional de 
partid. Față de anul trecut, numă
rul agitatorilor din uzină a fost 
mărit de la 160 la 240 prin re
crutarea de noi tovarăși în colecti-

presei In nzlnâ
vele de agitatori ale organizațiilor 
de bază. Comitetul de partid a a 
sigurat abonarea tuturor agitato
rilor la carnet, pentru . a-1 folosi 
din plin la îmbunătățirea muncii 
pe care o desfășoară în vederea 
mobilizării colectivului la înfăp
tuirea sarcinilor pe anul 1962.

Este, de asemenea, necesar să 
se acorde o mai mare atenție îm
bunătățirii difuzării presei în inte
riorul uzinei pentru ca ziarele să 
ajungă la timp și în bune condi- 
țiuni la abonați. Sînt la U.R.U.M. 
Petroșani difuzori voluntari cu o 
bogată experiență, între care to
varășul Jugaru Lazăr, premiat în 
mai multe rinduri pentru munca 
depusă în această direcție, a căror 
experiență trebuie generalizată în 
vederea îmbunătățirii activității tu
turor difuzorilor.

Continuînd preocuparea pentru 
îmbunătățirea difuzării presei, co
mitetul de partid va asigura o lar
gă răspîndire în rindul muncitori
lor uzinei a presei noastre — pur
tătoare a cuvîntului scris al parti
dului, mijloc important de mobili
zare a maselor la înfăptuirea sar
cinilor deșăvîrși’rii construcției so
cialiste.

692 pag., 20,60 lei

Volumul constituie o 
traducere a lucrării apă
rute sub Îngrijirea Insti
tutului de filozofie și a 
Institutului de Istorie a 
artelor ale Academiei de 
Științe a U.R.S.S.

■

In Mia 
si iiuaiiioi wiiii
Comitetul Filialei de vî- 

nătoare și pescuit sportiv 
— Petroșani anunță mem
brii filialei că, în confor
mitate cu indicațiile con
ducerii A.G.V.P.S., a înce
put viza permiselor de vî- 
nătoare și' pescuit pentru 
anul 1962.

In vederea vizei, toți 
membrii vînători și pescari 
mai vechi se vor prezenta 
personal la biroul filialei 
în termenul stabilit.

Viza permiselor la vînă
tori se face pînă la 31 
martie a. c.; iar la pescari 
pînă la 30 aprilie a. c.

Taxele de viză sînt ace 
leași ca și în anul 1961 — 
atit pentru vînători cît și 
pentru pescari — și se a- 
cliită la prezentarea per
miselor pentru viză.

Se primesc și membri 
noi, vînători și pescari.

Totodată se face cunos
cut că pescarii mai vechi 
care vor fi găsiți Ia pes
cuit fără a avea permisele 
vizate pe anul 1962 vor fi 
considerați braconieri și li 
se vor aplica sancțiunile 
prevăzute de lege.

I
у

Citiți din nr. 2 al revistei „Flacăra"
— Minciuna „miracolului" 

portaj despre adevărata viață 
centru — vitrine luminate fee ric și la periferii oameni lipsiți 
de lumină — Actorul Albert Lohmer în mizerie — Ziua Stu- 

tr-o școală din Schonbrunn e-

și adevărul mizeriei — un re-: 
din Germania occidentală. La

de lumină — Actorul Albert 
dent — noaptea chelner — In 
levli învață pe jos.

— Fitotronul. O vizită 
Institutului de fiziologie a 
tropicelor și aerul uscat al An tarcticei — Variații de tempe
ratură de 300 grade ~ Frigul cosmic nu îngheață plantele.'

— In prag de an nou in vi zltă la două gospodării agricole 
colective.

— O schiță de Pavel Stas ov, scriitor dlh R. P. Bulgaria: 
„Ora de geografie".

Revista „Flacăra" nr. 2 mal cuprinde:
— In căutarea cîntecelor aspect din activitatea Insti

tutului de Felelor.
— In cîteva linii se o pa. glnă cu caricaturi de Eugen 

SCaru. - - —

la 
pla

stațiunea de climă artificială a 
ntelor din U.R.S.S. — Căldura
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MINSK 11 (Agerpres). — — TASS transmite:
La Minsk au început lucrările Consfătuirii lucrătorilor din 

agricultura R.S.S. Bieloruse la care participă Nikita Hrușciov. 
prim-secretar al C.C. al P.C.U. S., președintele Consiliului del 
Miniștri al U.R.S.S.

Consfătuirea va discuta sarcinile ce revin lucrătorilor din 
agricultura Bielorusiei.

Raportul la consfătuire a fost prezentat de Kiril Mazurov, 
prim-secretar al C.C. al Partid ului Comunist din Bielorusia.

La consfătuire 
Ucraina, Lituania,

In urma unei

participă, de asemenea, reprezentanți din 
Letonia și Estonia.

catastrofe

Șase sate de munte din 
au dispărut

Chile

(=)

Ce arată raportul lui 
înaintat Consiliului de

ом
l___ 11

Linner
securitate

!«)

A. I. Mikoian 
va vizita Marocul

LIMA 11 (Ager preș).
După cum anunță agenția 

United Press International Іа 
10 ianuarie în Peru s-a pro
dus o catastrofă în urma unei 
uriașe avalanșe de gheață ca
re a făcut să fie înghițite 
șase sate de munte situate în 
regiunea Ancash, la nord de 
Lima. Potrivit unor date pre

date dispărute
4000 de persoa-

liminare sînt 
între 3000 și 
ne. Din cauza întreruperii co
municațiilor telefonice este 
cu neputință de obținut in
formații suplimentare.

Potrivit agenției, catastrofa 
care a avut loc în regiunea 
muntelui Huascaran, a pro
vocat distrugeri însemnate 
o mare suprafață.

NAȚIUNILE UNITE 11 (A- 
gerpres).

Șeful operațiunilor civile 
ale O.N.U. în Congo, Sture 
Linner, a înaintat Consiliului 
de Securitate un raport cu 
privire la activitatea merce
narilor din Kătangă. In ra
port se afirmă că „incertitu
dinea care persistă în situa
ția militară din provincia 
Katanga trebuie atribuită, în 
continuare, în bună măsură 
activității elementelor necon- 
goleze". Raportul recunoaște 
că nucleul principal al forțe
lor mercenare continuă să se

—=©=— ---------

(Agerpres).
isteria războinică 

sistematic.

O

pe

Clica lui Ngo Dinh Diem continuă 
provocările la granița cu Cambodgia

vineîa Kompong-Cinang ata- 
cînd o patrulă de grăniceri 
cambodgieni. In lupta care a 
urmat, trei militari sud-viet
namezi au fost omorîți, iar 
unul a fost luat prizonier. 
Retrăgîndu-se, soldații sud- 
vietnamezi au răpit cîțiva 
soldați cambodgieni.

PNOM PENH 11 (Agerpres). 
Nesocotind protestele ener

gice ale guvernului și opiniei 
publice din Cambodgia, clica 
fascistă a Iui Ngo Dirih Diem 
conținuă provocările armate 
la granița cu Cambodgia. La 
8 ianuarie, se subliniază în- 
tr-un comunicat al guvernu
lui regal al Cambodgiei dat 
publicității la 10 ianuarie, un 
detașament al trupelor sud- 
vietnameze a pătruns pe te
ritoriul Cambodgiei, în pro-

_=©=_

Isterie războinică
BONN 11 
In R.F.G., 

este promovată
Vuietul a numeroase sirene a 
răsunat la 10 ianuarie la 
Bremen și în alte 30 de loca
lități din landul vest-german 
Saxonia Inferioară. In cadrul 
pregătirilor militare, autorită
țile vest-germane au organi
zat exerciții de alarmă. S-au 
făcut exerciții de semnaliza
re a unui atac aerian și a 
unui atac Ia care „s-a folosit 
arma atomică, chimică și 
bacteriologică". După cum 
subliniază agenția D.P.A., „vu
ietul sirenelor a stîrnit în rîn- 
durile locuitorilor’ orașelor 
vest-germane triste aduceri 
aminte".

afle în stare de libertate, o- 
perațiunile militare ale O.N.U. 
desfășurate între 5—20 
brie І961 nereușind să 
jenească mișcările.

De altfel, 
s-a confirmat 
continuă să se 
de mercenari 
nul Federației 
Nyassalandului care a refuzat 
să accepte prezența unor ob
servatori ăi O.N.U. pe terito
riul său, a permis în schimb 
unui număr de mercenari so
siți la Ndola cu 
continue drumul 
ga, declarînd cu 
are căderea „să 
tățile de tranzit 
ne ale căror documente de că
lătorie sînt în regulă".

In raportul lui Linner nu se 
face însă nici cea mai mică 
mențiune în legătură cu mă
surile care se impun pentru a 
se pune capăt activității mer
cenarilor. In schimb se anun
ță că gu fost alcătuite patru
le mixte din soldați ai O.N.U. 
și ai jandarmeriei katangheze 
pentru a menține ordinea la 
Elisabethville. Aceste patrule 
întreprind acțiuni în primul 
rînd împotriva membrilor 
partidului Baluba,

decem- 
le stîn-
O.N.U.ia sediul

că în Katanga 
afle cîteva sute 
străini. Guver- 

Rhodesiei și

avionul, să-și 
spre Katan- 
cinism că nu 
refuze facili- 
unor persoa-

---------- -= -------zr--—:-----------

Krishna Menon; N.A.T.O. ЁПІвПІІОПа

să transforme Goa într-o bază militară
Turcia in fața unei mari crize 

alimentare
ISTANBUL 11 (Agerpres).
Ministrul de stat al Turciei 

Feyzioglu, referindu-se la si
tuația extrem de grea în ce 
privește aprovizionarea cu a- 
limente a regiunilor răsărite
ne ale țării a declarat 
că nu vor fi adoptate 
eficiente în curînd nu 
regiunile răsăritene, ci
ga Turcie va avea de făcut 
față unei crize alimentare.

tă da- 
măsuri 
numai 
întrea-

DELHI lli (Agerpres).
La un miting care a avut 

loc la Bombay, ministrul A- 
părării al Indiei, Krishna 
Menon dezvăluind substratul 
campaniei deșănțate antiin- 
diene din Occident în legă
tură cu lichidarea dominației 
coloniale portugheze asupra 
pămîntului Indiei, a declarat 
că blocul agresiv al N.A.T.O. 
intenționa să transforme Goa 
într-o bază militară.

Respingînd acuzațiile Occi-

dentului potrivit cărora In
dia nu ar fi urmărit să regle
menteze în mod pașnic pro
blema Goa, ministrul a sub
liniat că aiiații Portugaliei 
nu.au formulat propuneri con
crete cu privire la rezolva
rea pașnică a problemei pe 
calea tratativelor și că toate 
încercările guvernului Indiei 
de a ajunge la o înțelegere cu 
Portugalia referitor la lichi
darea posesiunilor ei colonia
le în India, nu au avut suc
ces.

De cc a fost confiscata revista „Quick * ?
La Berlin a izbucnit un mare scandal. Revista 

vest-germană „Quick" a fost confiscată pentru că
ilustrată 

a publi' 
cat un fotoreportaj intitulat „Aici Bonnul își construiește 
bunkerul lui de comandă".

Reportajul fotografic încriminat 
ar fi putut apare tot atît de bine 
în 1913 sau 1939. Dl a văzut în
să lumina tiparului abia în aceste 
prime zile ale anului 1962. Și în 
dimineața zilei cînd revista „Qu
ick"-, una din cele mai răspîndite 
reviste ilustrate vest-gerntane a 
fost distribuită la chioșcuri, copoii 
poliției și-au părăsit pentru scurt 
timp treburile lor obișnuite por
nind... la vînătoare. Di vînau re
vista -„Quick". Nici un exemplar 
nu trebuia să mai rămînă pe pia
ță. De ce atita grabă în confis
carea unei reviste care publica niș
te fotografii învechite ? Doar 
•„Quick" este cunoscută ca o re
vistă de senzație care de obicei 
publică ultimele noutăți de acest 
fel. Și niciodată pînă acum ea nu 
a stîmit supărare autorităților de 
la Bonn. Ba din contră, căci publi
cația reflectă îndeobște 
atlantică, atît de scumpă 
rului vest-german.

lată însă că- de data

(Ziarele)

Acest fotoreportaj reprezenta două 
tunele ca atîtea altele care se gă
sesc în Germania vestică. Și to
tuși nu era vorba despre niște 
tunele oarecare. Ele au fost bo
tezate cu binecunoscuta expresie 
germană bunker} ceea ce înseamnă

NOTA EXTERNA

politica 
cancela-

aceasta, 
la o oră matinală, procuratura a 
emis ordonanța: „Au fost divul
gate secrete de stat. Revista să 
fie imediat strînsă de la toate 
chioșcurile". Cei care au apucat 
totuși să cumpere numărul au în
țeles graba și furia autorităților.

pe curată limbă rominească „ca
zemată"'. Tunelul astfel botezat 
trebuia să devină locul de refu
giu al Consiliului de Război fe
deral în cazul unui război atomic. 
Șapte aleși în frunte cu Konrad 
Adenauer urmează să se închidă 
în acest imens bunker în lungime 
de trei kilometri. De aici} ei ar 
urma să conducă destinele muri
torilor de rînd din Germania fe
derală, dacă vor mai rămîne din
tre aceștia în viață, după un răz
boi atomic. Ce fericire că dr. 
Adenauer} care a împlinit zilele 
trecute vîrsta de 86 de ani și încă 
șase selecționați (firește} herr, 
Strauss nu vă fi omis dintre ei) 
vor scăpa de vâlvătăile atomice.

De altfel} aceste două tunele 
aflate în valea rîului Aht} la sud

de Bonn, ar putea figura cu cinste 
alături de vulturul de pradă, sim
bolul militarismului și revanșismu- 
lui german. Căci aceste tunele au 
fost săpate încă pe vremea cînd 
împăratul Wilhelm al H-lea spera 
să cotropească Europa. Apoi Hitler 
s~a ocupat personal de ele ordo- 
nînd amenajarea lor pentru pro
ducerea rachetelor -,,V-1‘‘ și ,y-2” 
care au lovit atît de greu An
glia în timpul celui de-al doilea 
război mondial. (Poate că un nu
măr din revista „Quick" a 
și în mina d-lui. Macmillan, 
să găsea alaltăieri la Bonn, 
vocîndu-i amintiri nu prea 
cute!). Iar acum Adenauer nu pu
tea fi mai prejos decît predece
sorii săi organizîndu-și cartierul 
său general în tunelele lui Wil
helm și Hitler.

Desigur} tradiția e tradiție și 
trebuie respectată. Dar fără publi
citate. Căci omenirea are memorie 
și și-a amintit de un alt bunker 
din Berlin de unde Hitler dicta 
ordinele care au împins Germa
nia la catastrofă. Comparația din
tre cele două bunkere este la în- 
demîna oricui. Prin confiscarea re
vistei „Quick" autoritățile de la 
Bonn au vrut să evite această a- 
propiere. Dar o asemenea măsură 
polițienească arată și mai limpede 
cine sînt cei care astăzi au pre
luat stindardul războiului și revan- 
șîsmului în Germania federală

I. MANEA

căzut 
care 
pro- 
plă-

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Regele Marocului, Hassan al 
II-lea, a invitat pe A. I. Miko
ian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., într-o vizită oficială 
în Regatul Maroc. <

A. I. Mikoian a primit cv 
satisfacție invitația și și-a ex 
primat intenția 
Marocul în ianuarie, 
zita sa în Republica

—=©=-

de a vizita 
după vi 
Mali.

Fenfani va vizita Anglia
LONDRA 11 (Agerpres).
La Londra s-a anunțat în 

mod oficial că la 17 ianuarie, 
primul ministru al Italiei, A- 
mintore Fanfani, va face o 
vizită în Anglia la invitația 
premierului Macmillan.

Corespondentul agenției 
France Presse relatează, ci
tind surse oficiale britanice, 
că „în cadrul întrevederilor 
anglo-italiene vor fi 
problema Berlinului 
tal, probleme legate 
rea Angliei în Piața 
precum și chestiunea
rii în comun a unor instala - 
ții pentru lansarea de sate
liți".

abordate 
occiden- 

de intra-
Comună, 
construi

MSt
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BANGKOK. Noul an a adus 
noi greutăți poporului Tai- 
landei. Prețurile mărfurilor de 
consum cresc necontenit, în 
special la cele alimentare — 
orez, legume, fructe, carne, 
zahăr.

SEUL. La 10 ianuarie, la 
baza militară aeriană din O- 
san s-a prăbușit un avion mi
litar american de transport.

WASHINGTON. La 15 ianua
rie va începe în S.U.A. o pu
ternică campanie a Asociației 
femeilor pentru pace. Femeile 
vor porni din diferite state 
ale țării — New York, Con
necticut, New Jersey, Pennsyl
vania și Maryland — pentru 
a se întîlni la Washington, în 
fața Casei Albe, unde vor pre
zenta scrisori, cerînd dezar
marea.

MUNCHEN. Referindu-se la 
revolta din orașul Beja ziarul 
vest-german „Deutsche Woche"’ 
publică un articol intitulat 
„Zilele lui Salazar sînt numă
rate", în care scrie printre 
altele : „Revolta a fost înăbu
șită, dar tulburările izbucnite 
ulterior în alte cîteva locali
tăți din Portugalia au dovedit 
că dominația lui Salazar se 
sprijină numai pe o parte a 
armatei și jandarmeriei sale.

Măsurile prin care Salazar 
caută să-și asigure dominația 
vor provoca în rîndurile popu
lației o împotrivire și mai 
n:are".

TOKIO. Cea mai mare or
ganizație sindicală din Japo
nia, Consiliul general al sin-: 
dicatelor, va lupta și pe vii. 
tor pentru o politică de neu
tralitate activă, împotriva par
ticipării Japoniei la orice blo
curi militare și de aceea Con
siliul general cere în mod ho- 
tărît lichidarea alianței mili
tare japono-americane, se 
spune într-o scrisoare adresa
tă Confederației Internaționa
le a Sindicatelor Libere' 
(C.I.S.L.). 9

NEW YORK. Statele Unite 
au acceptat să plătească în
treținerea a încă 30.000 de mi
litari ai armatei Vietnamului 
de Sud, a cărui efectiv vă 
crește acum la 200.000 de oa
meni.

CARACAS. La 9 ianuarie, a 
reapărut ziarul „Tribuna 
Popular", organul Partidului 
Comunist din Venezuela, ziar! 
interzis acum 14 luni. In arti
colul său de fond ziarul cere! 
restabilirea tuturor garanțiilor 
constituționale în țară.

J

PROGRAM DE RADIO
13 ianuarie

populară rominească, 18,39 
Orchestre sovietice de instru
mente populare, 19,00 Progra
me muzicale alcătuite de as
cultători, 19,40 Estrada artis
tului amator, 20,30 Muzică de 
dans, 21,00 Actualitatea Ra
dio, 21,15 Cîntă Alexandru 
Grozuță, 21,45 Muzică de dans.

_=©=_

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,00 Roza vînturilor, 
9,30 Muzică populară romî- 
nească, 10,20 Concert ghici
toare (8) (reluare), 11,03 Me
ridiane pe portativ — muzică 
ușoară, 12,00 Arii din operete, 
14,00 Muzică ușoară, 15,45 
Actualitatea literară în zia
rele și revistele noastre, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,15 Mu
zică ușoară de Noru Deme- 
triad și Nișu Iancu, 18,00 Pro
gram ’muzical pentru fruntași 
în producție din industrie și 
agricultură, 19,45 Muzică de 
dans, 20,30 Ce e nou în libră
rii, 21,10 Emisiunea „Cîntec, 
dans și veselie". PROGRAMUL 
II. 12,15 Muzică sovietică de 
estradă, 13,00 
folclorului nostru, 
lodii 
turi 
cert 
de

NOIEM- 
SAHIA ;i 
LONEA :i

Din comoara
13,30 Me- 

distractive, 14,03 Uver- 
din operete, 15,00 Con
de valsuri, 16,30 Cîntece 
dragoste, 17,00 Muzică

CINEMATOGRAFE
13 ianuarie

PETROȘANI — 7 
BRIE: Cazacii; AL. 
Alexandru Nevschi;
Dragostea te așteaptă; ANI- 
NOASA: Alba Regia; VUL- 
CAN : Zece pași spre răsărit; 
URICANI: Rozemarie. (Res
ponsabilii cinematografelor 
Petrila, Livezeni, Crividia, Lu- 
peni și Bărbăteni n-au trimis 
programarea filmelor pe luqa 
ianuarie).
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