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Contractul colectiv
în dezbaterea oamenilor muncii
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ij In această perioadă oa- \ 
*> menii muncii din întreprin- î 

derile și instituțiile Văii Jiu- 
<; lui fac bilanțul realizărilor ■! 
J din contractul colectiv pe ? 

' anul precedent și participă > 
,< cu însuflețire la acțiunea de s' 

pregătire de încheiere a pro- { 
iectului noului contract co- 5 
lectiv pe 1962. La fiecare ' 

’> exploatare minieră, între- < 
< prindere sau instituție, pro- 5 
? iectul noului contract colec- < 
( tiv a fost pregătit din timp î 
Iși afișat la locuri vizibile > 

pentru a fi cunoscut de toți ș 
muncitorii, tehnicienii, ingi- І 
nerii și funcționarii și pen- > 
tru a se face propuneri de S 

$ completare. <

Noi fronturi de lucru
In proiectul noului contract 

colectiv de la mina Lonea se 
acordă o mare atenție spori
rii continue a producției de 
cărbune în anul 1962. In a- 
cest scop s-a prevăzut pregă
tirea și deschiderea a noi fron
turi de lucru în fiecare sector 
productiv. In sectorul I, de 
pildă, se va pune în funcțiune 
pînă la data de 1 aprilie a- 
batajul cameră nr. 8 din blo
cul I de unde se vor extrage 
pînă la finele anului cel pu
țin 3.000 tone cărbune peste 
plan. Tot în acest sector se 
vor redeschide, lucrările de 
pregătire ale abatajului fron
tal nr. 2 din blocul I, stratul 
3, planificat pentru ultimele 8 
luni din acest an cu o pro

ducție de aproape 5.000 tone 
cărbune.

In perioada ce urmează se 
va pregăti blocul 8 de pe stra
tul V, se va intensifica exploa
tarea în abatajul cameră nr. 12 
blocul 3, stratul 3 unde se vor 
introduce 
TP-1. Cu 
toare vor 
de muncă 
iar în sectorul I, respectiv la 
orizontul 602, se va introduce 
o locomotivă cu acumulatori 
LAM-4.

100 de propuneri
La preparația Petrila pri

mul capitol din proiectul nou-

lui contract colectiv pe 1962 ț 
este consacrat ridicării nive- > 
lului tehnic al producției și ? 
îmbunătățirii principalilor hi- ) 
dici tehnico-economici. In fie- ? 
care secție muncitorii au stu- f 
diat cu atenție, articol cu ar
ticol, noul proiect, au venit *, 
cu propuneri de completare a j. 
proiectului de contract colec
tiv. Pînă în prezent muncitorii 
de la preparație au făcut a- 
proape 100 de propuneri în 
ceastă privință. Cele mal î__
te dintre ele se referă la buna 
întreținere a utilajelor, res
pectarea graficelor de revizii ț 
și reparații capitale, îmbună- Ș 
tățirea calității brichetelor, j 
lărgirea mișcării de inovații > 
și raționalizări, ridicarea caii- 
ficării muncitorilor.

In această privință în pro
iectul noului contract colectiv 
s-a prevăzut școlarizarea unul 
însemnat număr de prepara
tori și muncitori de la linia 
normală prin două cursuri cu 
durată de 3 și 6 luni. De a- 
semenea, în cursul anului se 
vor ține periodic 
tehnice, schimburi 
riență etc.
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In fiecare după-amia’ 
ză sălile de repetiții ale 
clubului muncitoresc din 
Petrila sînt ocupate de 
numeroși artiști amatori 
care participă în diferi
tele cercuri organizate 
de club ca : teatru, dan
suri, brigadă de agitație, 
cor, fanfară, orchestra 
etc. In prezent e în for
mare o fanfară de tine" 
ret unde se pregătesc 
32 tineri care vor debu
ta în primăvara acestui 
an.

4 transportoare 
asemenea transpor- 
fi dotate și locurile 
din blocurile 8, 10,

Forestierilor — condiții 
tot mai bane de muncă

Proiectul noului contract co
lectiv de Іа I. F. Petroșani a 
fost din timp afișat în toate 
cele 5 exploatări forestiere, la 
depozitele centrale, la gatere, 
sectorul C.F.F. etc. Primele 
articole din proiectul de con
tract colectiv pe 1962 se refe
ră la înzestrarea exploatărilor 
forestiere cu utilaje tot mai 
moderne, care vor face ca 
munca omului să fie din ce în 
ce mai ușoară. In fiecare par
chet de exploatare se vor mări 
numărul ferăstraîelor mecani
ce, își vor face apariția mașini 
de înaltă productivitate.

In proiectul de contract co
lectiv se prevede instalarea 
unul număr de 6 funlculare 
Wissen în exploatările fores
tiere Polatiște, Valea de Pești, 
Gîrbovul etc. De asemenea, în 
depozitul final din Petroșani 
se va introduce un dispozitiv 
de încărcare a buștenilor în 
vagoane C.F.R.
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Citiți în pagina IV-a:
• A 50-a aniversare a Con ferinței de la Fraga S P.M.S.D.R. 
•In capitala U R.S.S. Adu nare consacrată solidarități^

cu poporul congelez
• R.A.U. sprijină lupta poporului indonezian
• Protestul O.I.Z. adresat președintelui Kennedy
• Dezbateri în parlamentul italian pe marginea scandalu

lui privind aeroportul Fiumicino

Recent-, la mina Vulcan a fost introdusă salarizarea în acord la 
transportul în subteran. Această măsură, luată de conducerea exploatării sub 
îndrumarea comitetului de partid, a stimulat mult cointeresarea personalului 
de la transport în a aproviziona cît mai bine locurile de muncă cu vago- 
nete goale și materiale. Chiar din ziua următoare-, în numai 6 ore din pri- 
mul schimb lucrat în acord, s-a scos la suprafață cantitatea de cărbune ce 
se transporta înainte în 8 ore.

Mecanicii de locomotivă Trestian Zeno, Trifan David, semnalișții Ne
grea Ioan, Mihăiasa Ioan și șeful schimbului de transport Cidru loan (în cli
șeu) fac parte din cel mai bun schimb de transport de la mina Vulcan.

•- ---------- ■ ■

Fruntașii tn producție — exemplu 
însufiețitor In întrecerea socialistă

Economii 
la materiale

Brigada de tineret condusă 
de comunistul Păcurarii Tra
ian de la mina Vulcan obține 
zilnic succese însemnate In 
producție. Pe lingă calitatea 
bună a cărbunelui și depăși
rea zilnică a planului de pro
ducție brigada reușește să ob
țină însemnate economii de 
material. Astfel, prin micșo
rarea numărului găurilor de 
mină de la 16 cite erau îna
inte la 12, tinerii din brigadă 
realizează însemnate economii 
de exploziv și capse.

însemnate economii realizea
ză această brigadă de tineret 
șl prin refoîosirea armăturilor 
vechi din galerii. De la înce
putul anului brigada condusă 
de Traian Păcuraru a econo
misit mări cantități de mate
rial lemnos.

Frumoase rezultate în eco
nomisirea de material lemnos 
au obținut și brigăzile condu
se de tov. ionuț loan de la 
mina Vulcan, loan Compodi de 
la mina Lonea, Gheorghe Cu- 
coș de la mina Petrila, Aurel 
Cristea de la mina Aninoasa, 
Victor Cîrciumaru de la mina 
Uricanl și altele.

Minerii sectorului III al minei 
Petrila anul trecut au fost în rîn" 
dul celor fruntași. Acest colectiv 
a îndeplinit sarcinile anuale de 
plan cu o lună înainte de termen. 
Cifrele de plan pe 1962, sporite 
față de anul trecut, au fost pri
mite cu entuziasm de către între
gul colectiv. Minerii, stăbilindu-și 
obiective mobilizatoare ■ în muncă 
au pornit cu avînt la realizarea 
sarcinilor sporite pe noul an. Cei 
care poartă flacăra întrecerii fă- 
cînd să ardă tot mai vie în cadrul 
fiecărei brigăzi, la fiecare loc de 
muncă sînt comuniștii.

Ce poate însufleți mai mult bri
găzile de mineri în lupta pentru 
obținerea unor rezultate tot' mai 
rodnice, mai valoroase decît exem
plul viu al fruntașilor, al acelora 
care pășesc în primele rînduri ale 
întrecerii socialiste ? Popularizînd 
în rîndurile minerilor exemplul 
fruntașilor în producție, experiența 
și metodele înaintate ale acestora, 
agitatorii din acest sector au de
venit adevărați însuflețitori ai în
trecerii socialiste. Despre meritele 
lor vorbesc numeroase fapte.

Intr-un timp în legătură cu bri
gada lui Purda Constantin, nou 
constituită, în sectorul III al minei 
Petrila se purtau multe discuții. 
Nu rareori brigada a rămas sub 
plan. Pe atunci a fost dat să se 
ocupe de această brigadă maistrul 
minier Demeter Ioan, unul dintre 
cei mai destoinici agitatori ai or
ganizației de bază. Sarcina agitato
rului era clară : să ajute brigada 
pentru a învinge greutățile. începu
tului și să se ridice la nivelul ce
lor fruntașe. Agitatorul s-a gîndit 
să .folosească în acest scop exem
plul celei mai bune brigăzi, a ce
lei conduse de comupistul Cîșlaru 
Ioan. El a ținut cu minerii din 
brigada lui Purda Constantin nu
meroase convorbiri despre expe
riența brigăzii lui Cîșlaru, despre ■ 
felul cum reușește această brigadă

-----------------Q.

sâ obțină depășiri însemnate. Le-a 
arătat că în abatajul brigăzii lui 
Cîșlaru schimbul se face la fața lo
cului de muncă, că fiecare munci
tor ace în timpul schimbului o sar
cină precisă și astfel ciclul de pro
ducție este respectat întocmai. A 
vorbit agitatorul și despre felul ju
dicios cum sînt folosite utilajele 
în brigada fruntașă, cum își ridică 
calificarea membrii brigăzii. Cu 
timpul, încurajați și îndrumați în" 
deaproape de agitatorul Demeter 
Ioan și brigada lui Purda Constan
tin a început să aplice metodele 
brigăzii fruntașe. Organizînd mai 
bine munca, folosind judicios uti
lajele, brigada lui Purda Conștar; 
tin a reușit să sporească viteza de 
avansare, productivitatea muncii și 
să se ridice la nivelul • brigăzilor 
fruntașe. In prima jumătate a lunii 
ianuarie a.c. brigada a obținut o 
depășire de plan de 210 tone căr
bune.

Extinderea tehnicii noi constituie, 
de asemenea, un obiectiv impor
tant în munca agitatorilor. Iată un 
exemplu : Crațerul blindat a 
fost introdus prima dată 
de abatajul brigăzii conduse de 
Miclea Gavrilă. Folosind acest uti-: 
laj, brigada lui Miclea a reușit să j 
atingă o productivitate cu cîte 1 
tonă pe post mai mare decît cea 
planificată. Exemplul brigăzii a: 
fost popularizat pe larg de către 
agitatori cum sînt tov. Dreghici 
Iosif, Codrea Gheorghe și alții. 
Astfel și alte brigăzi au trecut la 
folosirea noului utilaj. Prin folo
sirea crațerului blindat brigada 
condusă de tov. Kando Nicolae, 
de pildă, a atins randamente cu 
mult sporite decît înainte, chiar 
cîte 7 tone de cărbune pe post.

Despre preocuparea agitatorilor 
’ de a populariza fruntașii în între
cere se pot enumera încă multe

I. DU ВЕК

(Continuate în pag. 3-a)

La sectorul II al mi nei Lupeni s-a statornicit o practică bună : cadrele tehnice ale 
sectorului întrețin o largă consultare cu minerii din brigăzi, în toate problemele pro
ducției. Acest lucru permi te să se găsească operativ cele mai potrivite soluții tehnice 
și organizatorice pentru îmbunătățirea procesului de extracție a cărbunelui cocsificabil.

IN CLIȘEU: Prim-ma istrul minier Prohaska Eugen discutînd cu minerii din schim
bul de răpire condus de Giurgi Gheorghe, din brigada iov. Nagy Andrei. Tema discu
ției : măsurile ce urmează să le ia răpitorii pe schimbul lor pentru a face răpirea în 
abatajul frontal P 2/1 con form graficului de lucru.

Acțiuni de strîngere a fierului vechi
In zilele de 20—21 ianuarie în orașul Hunedoara se vor desfă

șura lucrările Conferinței regionale U.T.M. — eveniment de seamă 
pentru toți tinerii din regiunea Hunedoara.

Tinerii din Valea Jiului întâmpină acest eveniment de seamă cu 
frumoase rezultate în muncă. Cu o deosebită însuflețire s-au desfășurat- 
în ultimele zile acțiunile de muncă voluntară pentru strîngerea fierului 
vechi.

La sectorul 111 al minei Vulcan, de pildă, la chemarea organizației 
de bază VT.M. peste 100 tineri scot zilnic din mină cantități mari
de fier vechi. In ultimele zde tinerii din acest sector au reușit să
strîngă peste 25.000 kg. fier vechi. S'au evidențiat în această acțiune
utemiștii Stelian Stan, Mircea Bălt&țescu, Nicolae Bîldea, Nica Chetroiu.

Succese importante în strîngerea fierului vechi au fost obținute
și de tinerii de la minele Lonea și Petrila. La preparația din Petrila, 
tinerii din cercul de învățămînt D litre condus de propagandistul Fran- 
cisc Tecuș au colectat în ultimele zile peste 15.000 kg. fier vechi.

Pe întreaga Vale a fiului de la începutul anului s-au colectat peste 
90.000 kg. fier vechi. LA2AR DEMETER
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T.Din munca organizațiilor 
din școlile medii și profesionale

RezuRatele la învățătură pe 
trimestrul I au arătat că ma 
rea majoritate a elevilor șl u- 
cenicilor au obținut succese 
frumoase în însușirea cunoș
tințelor predate, crescînd nu
mărul elevilor și ucenicilor 
fruntași la Învățătură.

Organizațiile U.T.M. au luat 
poziție față de acei ce au în
călcat disciplina, și-au negli
jat sarcinile pe care le-au a- 
vut. In această direcție ele au 
primit un sprijin puternic din 
partea colectivelor de clase. 
Un asemenea colectiv (activ 
U.T.M.) unit, puternic este ne
cesar pe lingă fiecare birou de 
organizație de bază. Orice ac
țiune ar întreprinde organiza
ția U.T.M. de clasă ea va tre
bui să cuprindă pe toți elevii, 
iar acest lucru se poate face 
numai prin colectivul creat în 
jurul său.

Se știe că adunările gene
rale U.T.M. sînt o școală de e- 
ducație comunistă a 
La aceste adunări se 
probleme ce frămîntă 
miști, ei participă la 
spunîndu-și cu curaj 
și făcînd propuneri concrete. 
Așa de exemplu, organizațiile 
U.T.M. din clasele a IX-a C. 
a X-a C de la Școala medie 
mixtă Petroșani, cele din anii 
II D, ІИ А, В. I. O, de la Școa
la profesională Lupeni, clasa 
a XI-а de la Școala medie Lo- 
nea au ținut cu regularitate 
adunările generale, în care au 
fost analizate problemele de 
studiu, luîndu-se imediat mă-

elevilor 
discută 
pe ute- 
discuții 
părerile

suri acolo unde a' fost cazul. 
In aceste organizații s-au ob
ținut ca urmare a măsurilor 
luate și rezultate bune la în
vățătură și In educația elevi
lor.

Privind organizarea plăcut! 
a timpului liber, bine au mun 
cit organizațiile U.T.M. de la 
Școala profesională Lupeni. 
școala medie mixtă Petroșani, 
unde s-au organizat simpozi
oane, conferințe, excursii, seri 
literare, concursul „Iubiți car
tea", reuniuni, competiții spor 
tlve etc. Aceste organizații 
U.T.M. au urmărit îndeaproa 
pe respectarea planului de 
muncă elaborat în comun cr 
direcțiunile școlilor.

Este demnă de evidențiat 
frumoasa inițiativă a organi
zației U.T.M. de la Grupul 
școlar minier Petroșani, care 
a organizat duminici de tine 
ret în comun cu < 
școli din oraș, acestea 
un caracter educativ 
tractiv.

Cu toate realizările 
de organizația U.T.M.
Iile medii și profesionale mai 
sînt însă și unele lipsuri îm 
potriva cărora organizațiile 
U.T.M. trebuie să lupte pen
tru a le lichida în acest nou 
trimestru de învățătură.

Organizațiile U.T.M. din 
școli, pe ani sau clase, au un 
rol de seamă în educarea ele
vilor. Trebuie arătat însă că 
nu toate organizațiile au a- 
cordat atenția cuvenită aces-

celelalte . 
i avind 

și dis
obținute 
în șco-

tei sarcini. Uneori organiza
țiile U.T.M. pe clase sau ani 
de studii își limitează activi
tatea la anumite acțiuni mul- 
țumîndu-se cu rezultatele a- 
cestora în dauna sarcinii prin
cipale — învățătura. Așa este 
cazul organizațiilor U.T.M. 
din clasele a XI-а A (secre
tar Oiaru Titi) și a X-a (se
cretar Dumitru Mihai) ambele 
de la Școala medie Petroșani, 
unde din totalul de 73 ute- 
miști doar 43 sînt promovați. 
Tot aici au fost elevi ca 
Dumitru, Rancu Ștefan 
au încălcat disciplina și 
Împiedicat desfășurarea 
mală a lecțiilor, elevi ca Ld- 
rinț Emil și Grogloț Ladislau 
care copiază, sau utemiști ca
re nu . 
organizație, eschivindu-se 
la sarcini. Cazuri 
toare mai sînt și 
profesională Lupeni, 
miști ca Rădușca
Oosma Ovidiu, Drăghici Nleo- 
lae din organizația U.T.M. a 
anului II В sau Zamfir loan 
din anul I C. au avut abateri 
de la disciplină.

Ocupîndu-se zi de zi de toa
te problemele pe care le ri
dică școala. organizațiile 
U.T.M. își vor putea îndeplini 
sarcinile pe care le au, vor ob
ține noi succese în procesul 
instructiv-educativ al elevilor.

Cita 
care 

au 
nor-

participă la viața de 
de 

asemănă- 
la Școala 
unde ute- 
Gheorghe,

A<JR®b SLABII
Instructor

al Comitetului orășenesc U.T.M. 
Petroșani
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La I.M.P. a început sesiunea de examene. Primele re
zultate ale muncii pe un semestru au începui să apară. 
Pentru studenții anului III, grupa 1108, primul examen a 
fost la matematici. Nu a fost ușor. Dar atunci cînd te 
pregătești intens, emoțiile sînt mai mici înainte de exa
men și bucuriile mai mari după el. De acest lucru e con
vins și studentul Șuiei Gh,eorghe care acum zîmbește fe
ricit colegilor săi. La examenul de matematici superioare a 
obținut nota maximă — 10.

4
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IN CLIȘEU : Studentul Șuiei Gbeorghe. anul III mine І 
(in mijloc) împreună cu colegii săi Ciocîrlie Mihai și On * 
cieiu Nicolae după examenul de matematici, ’ *

Comitetul de părsnfi 
sprijin activ al școlii

— Azi vom în
văța despre expre. 

siile iraționale. 
Deși cu toții cu
noașteți ce înseamnă 
irațional, voi începe 
cu acest lucru, deci cu...începutul.

Aplecați asupra caietelor de no
tițe, cei aproape 80 de auditori 
așterneau cu repeziciune fiecare cu_ 
vînt al profesorului, fiecare semn 
sau demonstrație pe care o făcea la 
tablă. Pe 
încordare 
nu pierde 
a întipări

Mulți din cei care urmăreau cu 
atenție explicațiile profesorului erau 
oameni care doar cu cîteva ore 
mai înainte fau scos la suprafață 
zeci dc tone de cărbune fiind tri
miși de exploatări pentru a se pre
găti pentru examenele de admitere 
la institut. Cu toți aveau un sin
gur gînd : acela de a învăța, de 
a-și ridica nivelul profesional. De 
aceea și cuvintele profesorului că
pătau pentru ei o semnificație deo
sebită, un înțeles mai deplin.

Nimic nu împiedică desfășurarea 
normală a lecției. Profesorul ex
plică clar, rar, accentuînd în spe
cial acele noțiuni care trebuie re
ținute, bine fixate. Cu vorba-i do- 
moală profesorul, care nu era altul

Candidați la studenție
un număr 

totuși chiar

fețele tuturor se citea 
și atenție, dorința de a 
nimic din expunere, de 
totul în minte.

decît inginerul asistent Tacaci Mi" 
hai, tînăr absolvent al Institutului 
de mine din Petroșani, căuta să 
insufle auditorilor încrederea în 
forțele lor, în capacitatea lor. Și 
nu avea deloc o muncă ușoară. 
Toți cei care acum au luat loc în 
bănci erau oameni care terminase
ră cu ani în urmă cursurile școli
lor medii. Pentru a le împrospăta 
cunoștințele îi trebuia multă răb
dare, mult tact pedagogic, o pro
fundă cunoaștere a problemelor pe 
care le preda, însușiri pe care tî- 
nărul inginer te posedă pe deplin. 
Pentru aceasta el a cîștigat chiar 
de la început încrederea celor 80 
de oameni care în fiecare dumi 
nică vin cu regularitate în amfi • 
teatrul nr. 4 al Institutului de mi
ne din Petroșani pentru a se pre
găti în vederea examenelor de ad
mitere.

A trecut 
bine de o 
de zile de 
au
cursurile 
pregătire 
tru examene. In

acest timp multe 
noțiuni care pă
reau uitate, cu 
sprijinul ingineru

lui T araci Mihai au început să se 
facă din nou cunoscute, înțelese. 
Fiecare progres înregistrat, fiecare 
nouă problemă rezolvată bucură in 
aceeași măsură pe profesor ca și pe 
elevi

...Timpul s-a scurs cu repeziciune, 
cele patru ore de pregătire au 
trecut pe nesimțite. Candidații la 
studenție au mai parcurs încă un 
capitol din algebră, și-au însușit 
noi cunoștințe. Strădania ingineru
lui asistent Tacaci Mihai a prins 
rădăcini. Dar adevăratele roade 
ale strădaniei lui și ale candidați- 
lor, se vor vedea la examenul de 
admitere cînd muncitorii mineri de 
azi vor deveni studenți.

Viitorii studenți au părăsit am
fiteatrul nr. 4 cu dorința de a se 
întîlni din nou, duminica viitoare, 
pentru a învăța.

C. COTOȘPAN

Acum citeva zile, la Școala de 
7 ani nr. 3 din Petroșani a avut 
loc alegerea noului comitet de pă
rinți. Din darea de seamă pre
zentată de președintele comitetu 
lui, tov. Moldovan Mircea, a re
zultat că în anul trecut comiteud 
de părinți de pe lingă școală a 
desfășurat o activitate rodnică pe 
tărîmul creării unor condiții cît 
mai bune desfășurării procesului 
instructiv-educativ.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc a dat școlii un 
substanțial sprijin bănesc, lucru ce 
a permis ca prin amenajările ce 
s-au făcut să se creeze o nouă sală 
de clasă, un laborator, o cameră 
destinată activităților pionierești, o 
cancelarie și arhivă, de asemenea, 
să se construiască un WC modern. 
Este demn de subliniat faptul că 
țăranii muncitori din circumscrip
țiile din jur și-au adus contribuția 
voluntară cu suma de 3.600 lei.

Zeci de părinți, mobilizați de 
comitetul de părinți, au desfășurat 
o intensă activitate gospodărească, 
prestind sute de ore de muncă pa
triotică la împrejmuirea școlii cu 
un gard frumos, precum și la alte 
amenajări. Astfel, în anul care a

mai 
lună 
dnd

început 
de 

pen-
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Carnet: ÎN
citeva 

trebuie 
studioul

— ...$i acum 
indicații de care 
să țineți seama în 
nostru : Cînd becul acesta 
se va aprinde înseamnă că 
microfonul e cuplat cu di
fuzoarele. Orice zgomot 
va fi auzit de ascultători...

— Tanti Cosma. noi 
în studio, 
grădiniță

Peste citeva zile elevii școlilor medii serale 
vor intra în vacanță, dar pînă atunci timpul 
care le-a mai rămas îl folosesc pentru repeta
rea materiei.

IN CLIȘEU : Elevii Școlii medii serale din 
Petroșani, clasa a IX-a B, la o oră. de romînă.

am mai fost 
Cînd eram la 
dădeam mereu programe 
la radioficare. Dar atunci 
trebuia să ne urcăm pe 
un scăunel pentru că nu 
ajungeam la microfon.

Responsabila emisiuni
lor locale, tov. Cosma 
Plorica și învățătoarea Ni- 
țu Eleonora пи-și putură 
ascunde zîmbetul ce le 
înflori in colțul buzelor. 
Fetița care le vorbea abia 
ajungea și acum la micro
fon, dar faptul că era ele
vă în clasa Ta o făcea să 
se considere -„mare".

Peste puțin timp, me
lodia jucăușă ce anunța, 
rubrica școlară „Carnet

FAȚA MICROFONULUI
pedagogic" se filă ușor, 
țăsînd ca sute de anino- 
seni să asculte sfatul în
vățătoarei Nițu Eleonora 
care le vorbea de astă 
dată despre educația prin 
muncă a elevilor...

Au trecut cîțiva ani de 
cînd în cadrul emisiunilor 
locale ale centrului de 
radioficare din Aninoasa 
a fost introdusă rubrica 
școlară săptămînală „Car
net pedagogic". Ascultă
torii, în bună parte pă
rinți, audiază cu interes 
această emisiune care a 
devenit un eficace mijloc 
de legătură între școală 
și familie. Nu sînt puțini 
acei ascultători care și-au 
planificat pentru seara zi
lei de vineri un program 
de audiție... a rubricii 
școlare. Și nu de puține 
ori ascultătorul — care cu 
fiecare emisiune află noi 
exemple privind educația 
copiilor — are prilejul 
să audieze emoționat și-

vocea cristalina a copilu
lui său. Pentru că fiecare 
rubrică școlară e comple
tată de un program artis
tic pentru care școlarii și 
învățătorii fac intense pre
gătiri.

Emoția pe care părinții 
o încearcă atunci cînd își 
aud fiii la microfon e îm
pletită cu bucuria dăruită 
de aceștia prin rezulta
tele bune obținute la în
vățătură, deoarece este un 
lucru bine cunoscut la 
școala din Aninoasa că nu
mai acei elevi pot vorbi 
la microfon cărora cata
logul le dovedește stră
dania la învățătură.

De aceea și în această 
seară părinții George tei, 
Rozaliei, Marianei, ai lui 
losif, Laurențiu și ai ce
lorlalți din clasa l-a В 
care au întregit cu poe
zioare și cîntece rubrica 
școlară, erau emoționați, 
mulțumiți, nândri.

LUCIA LICIU
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trecut, școala și-д schimbat mult 
aspectul atît prin mărirea spațiu
lui școlar, cît și prin crearea de 
condiții igenico-saiîitare corespun
zătoare cerințelor. La realizările 
obținute un ajutor efectiv a acor
dat secția L5 condusă de inginerul 
joni Nicolae, precum și Depoul 
C.F.R. Petroșani, condus de tov. 
Martin Еіётег. Aceste unități, ca 
de altfel și mina Petrila, uzina e- 
lectrigă au ajutat școala cu mate
riale din cele recuperate, au tri
mis tineri din cadrul unor brigăzi 
de muncă patriotică pentru a munci 
la diferite amenajări.

Numeroși părinți, muncitori la 
mina și preparația Petrila, C.F.R. 
Petroșani etc. zile de-a rîndul au 
muncit pentru schimbarea aspectu
lui școlii. Printre cei mai activi se 
numără tovarășii Potinteu Petru, 5 
Rusu Petre, Vlădan Constantin, 
Moldovan Mircea, Olariu Vasile, 
Moldovan Teodor, Simionescu Miu, 
Romaniuc loan, Coțofan Aurel, 
Sturza Valentin, Winkfein Adam, 
13oța Miron, Bubui Gavrilă care au 
execucat zeci de ote de muncă pa
triotică.

Comitetul de părinți s a îngrijit 
de aprovizionarea școlii cu combus
tibilul necesar, de confecționarea 
unei truse de Cruce Roșie, a or
ganizat întruniri tovărășești și ac
țiuni de curățire a școlii la care 
au luat parte numeroase mame 
ale elevilor.

Așa cum au subliniat tovarășii 
prof. Bartha Pavel, directorul școlii 
și prof. Stamatoiu Grigore, comi
tetul de părinți a fost de un real 
foit.: și în îmbunătățirea proce
sului instructiv-educativ în școală, 
participînd activ la desfășurarea 
ini nciî pentru organizarea la do
miciliu

După 
tori, ca 
loan și 
sînt rod 
părinților 
condițiilor de învățătură în școală. 
Au fost însă cazuri cînd unii pă
rinți au rămas departe de aceste 
preocupări. Noul comitet de pă
rinți va trebui să-i mobilizeze și 
pe aceștia la realizarea sarcinilor 
ce-i stau în față : demolarea unor 
dependințe vechi, organizarea lo
tului agricol experimentai etc.

Din noul comitet ales, al cărui 
președinte e tov. Moldovan Mir
cea, fac parte muncitori de la mi
na și preparația Petrila, C.F.R. Pe
troșani, care se bucură de încre
derea părinților.

V. ADRIAN

a programului elevilor, 
cum au arătat unii vorbi- 
tov. Marcu loan, Dalciuc 
alții, rezultatele obținute 
al preocupării majorității 

pentru îmbunătățirea
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Fruntașii în produefie - 
exemplu însuflefîtor 

în întrecerea socialistă 
(Urmare din pag. 1 a)

exemple. Bunăoară, brigada condu
să de tov. Tcreny Ludovic a cîș- 
tigat pe luna trecură drapelul de 
brigadă fruntașă pe exploatare. Bi ■ 
roul organizației de baza a luat 
măsuri, ca exemplul și metodele 
acestei brigăzi să fie pe larg popu
larizate în nodurile celorlalte bri- 
gâzi de către agitatori.

Biroul organizației de bază se 
îngrijește ca agitatorii să cunoască 
tot timpul realizările pe care le 
obțin brigăzile in întrecere. Cu o- 
cazia instruirii agitatorilor de la 
începutul fiecărei luni se prelucrea
ză rezultatele obținute în întrecere, 
metodele brigăzilor fruntașe. Cu 
ocazia instructajului ținut la înce
putul acestui an agitatorilor li s-au 
arătat angajamentele luate de bri
găzi pe noul an, li s-a cerut ca 
prin convorbirile lor să asigure ca 
toți minerii să . cunoască angaja- 
mentele de întrecere și să urmă
rească zi de zi realizarea acestora.

Cine sînt fruntași în intrecere r 
Iată subiectul care stă mereu în 
atenția agitatorilor cînd se adre
sează minerilor , din abatajele, sec
torului. La locurile de muncă din 
adîncuri, în fața graficului întrece
rii socialiste numele fruntașilor, 
experiența lor precum și îndemnul 
„urmați-le exemplul" sint rostite 
întotdeauna cu pasiune de către 
agitatori. Popularizarea exemplului 
viu al fruntașilor este o latură im
portantă a muncii agitatorilor, ce 
dă convorbirilor lor cu minerii o 
puternică forță de a convinge, de 
a‘i însufleți spre noi înfăptuiri. 
Roadele acestei preocupări sînt în
semnate. In sectorul III al minei 
Petrila numărul fruntașilor crește 
mereu. Kando Nicolae, Purda 
Constantin, Belu Sabin, Bartok Io
sif sînt doar cîteva nume. La a- 
cestea ar trebui adăugate numele 
multor mineri harnici care în pri
ma jumătate a primei luni a anu
lui au extras 1000 tone de cărbune 
peste plan — dovada cea mai 
grăitoare că colectivul sectorului 
fruntaș al minei Petrila înaintează 
cu hotărîre pe calea realizării sar
cinilor puse de partid pentru noul 
an.

ObțineriSI u- 
nor succese cit 
mai însemnate 
în realizarea in
dicilor de plan 
pe anul 1962 
preocupă pe 

toți minerii din 
sectorul II al 
minei Lupeni.

Iată în cli
șeul de față pe 
maistrul miner 
Fotescu Dumi
tru discutind cu 
minerul Praja 
Francisc despre 
posibilitățile e- 
xistente in aba
tajele sectorului 
in privința rea
lizării angaja
mentelor de în
trecere pe anul 
1962.

O inițiativă valoroasă
O inițiativă valoroasă în îmbu

nătățirea agitației vizuale a avut 
comitetul de partid de la mina 
Petrila. Cu prilejul dezbaterii ci
frelor de plan pe anul 1962, fie
care colectiv de sector, de brigadă 
și-a luat angajamente concrete, 
mobilizatoare de a da patriei can
tități sporite de cărbune, de a lup
ta pentru creșterea continuă a pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost al producției.

Comitetul de partid și organiza
țiile de bază s-au îngrijiț ca anga
jamentele luate de muncitori să fie 
afișate în sala de apel a minei. 
In fiecare colț al sălii se află cîte 
o pancardă cu angajamentele ce
lor patru sectoare productive. Pe 
unul din ele este scris : „Colectivul 
de muncitori, tehnicieni și Ingineri 
din sectorul IV se angajează să 
extragă în anul 1962, 8.500 tone 
cărbune peste plan, să realizeze 
100 m.c, economii material lem
nos, 100 kg. exploziv și să obțină 
200.000 lei economii la prețul de 
cost al producției". Pe un alt pa
nou sint scrise angajamentele sec
torului I, primul de la mina Pe-

Muncitori fruntași de la sectorul C.F.I. 
primiți in partid

Organizația de partid din 
sectorul IX al minei Lonea are 
o preocupare permanentă pen
tru creșterea șl întărirea rîn- 
durilor sale prin primirea de 
noi membri și candidați de 
partid. Prin grija biroului or
ganizației de bază (secretar 
tov. Buia Florian) a fost creat 
un larg activ fără de partid 
din muncitorii fruntași ai sec
torului. Cu acești tovarăși, 
biroul, comuniștii desfășoară o 
muncă rodnică. In fața acti
vului s-au ținut periodic con
ferințe educative, s-a vorbit 
despre angajamentele și sar ■ 
emile ce stau în fața colecti
vului de muncă al sectorului 
în acest an.

Biroul a repartizat mai mulți 
comuniști din organizația de 
bază să se ocupe sistematic de 
pregătirea politico-ideologică 
a cite 1—2 tovarăși din acti
vul fără de partid. Tovarășul 
Tipțer Viorel, de exemplu, se 
ocupă de muncitorul Băcilă 
Ilie, tovarășul Grecea Nicolae. 
organizator de partid se ocu
pă de mecanicul de locomo ■ 
tivă Mărioane Gheorghe. Ei 
le-au vorbit acestor tovarăși 
despre politica partidului, des
pre drepturile și îndatoririle 
unui membru de partid, des
pre înaltul titlu de comunist.

Ca urmare a preocupării, bi
roului și a comuniștilor din or
ganizația de bază față de e- 
ducarea celor mai buni mun
citori, mulți dintre tovarășii 
din activul fără de partid au 
cerut să fie primiți în rîndu- 
rile candidaților de partid. 
Așa de pildă, în ultimul timp 
au fost primiți în rlndurile 
candidaților de partid tov. 
Vitez Alexandru, unul dintre 
cei mai buni muncitori, frun
taș în producție. El s-a pre
zentat bine pregătit în fața 

trila care și-a terminat înainte dc 
vreme sarcinile de plan pe 1961. 
Minerii de aici s-au angajat ca 
in 1962 să realizeze q producti
vitate mai mare cu 5 la sută față 
de sarcina planificată, să extragă 
5.00C tone cărbune peste plan și 
să realizeze economii de 180.000 
lei.

Tot la mina Petrila, comitetul 
de partid a luat inițiativa întocmi
rii unor grafice pentru fiecare sec
tor în parte care să oglindească 
felul cum brigăzile de mineri își 
îndeplinesc sarcinile de producție. 
La mina Petrila mai găsești afișate 
o serie de lozinci, care se referă 
la sprijinul pe care inginerii și teh
nicienii trebuie să-l acorde miner 
rilor la locurile de muncă, precum 
și modul în' care trebuie luptat 
pentru ca producția extrasă să fie 
de buna calitate.

Toate aceste exemple arată că 
comitetul de partid se străduiește 
să îmbunătățească agitația vizuală, 
s-o facă mai vie, mai interesantă 
și mobilizatoare.

S- 2AHARIA

adunării. In aceeași adunare a 
fost luată în discuție și cere
rea tov. Duruian Ștefan, mun
citor la întreținerea liniei, ca
re la fel s-a pregătit temeinic 
în acest scop. Adunarea ge
nerală i-a primit în unanimi
tate în rîndurile candidaților 
de partid.

De apreciere pentru munca 
pe care o desfășoară se bucu
ră și tov. Androane Uie. Al- 
mășan Ladislau, Beienyși Ște
fan, Matei Nicolae, Vărgatu 
loan, muncitori de frunte din 
sector care au dat dovadă de 
multă sirguință și operativi
tate în muncă și toți ceilalți 
15 membri și candidați de 
partid primiți în ultimul timp 
în rîndurile organizației de 
bază.

Biroul organizației de bază 
și-a propus să desfășoare și 
pe viitor o muncă susținută 
de creștere a rîndurilor orga
nizației de bază. In prezent 
atenția membrilor de partid 
din sector este îndreptată spre 
pregătirea și primirea în rîn
durile candidaților a celor mai 
buni muncitori.

Z. ȘUȘTAC

Imbunâlâflrca condițiilor dc munca — 
preocupare dc seama a comitetului sindicatului

La una din ședințele comi
tetului sindicatului minei Ani- 
noasa s-a stabilit ca sarcină 
principală lărgirea și întări
rea continuă a controlului ob
ștesc de protecție a muncii. 
In aceșt sens comitetul sindi
catului a inițiat formarea co
misiilor de control obștesc pe 
sectoare și exploatare care să 
controleze amănunțit toate lo
curile de muncă. Din aceste 
comisii fac parte președinții 
secțiilor sindicale, responsabilii 
cu protecția muncii din sec
țiile și grupele sindicale, iar 
pe exploatare responsabilul cu 
protecția muncii din cadrul 
comitetului sindicatului pre
cum și un reprezentant din 
partea conducerii administra
tive.

Pentru ca acțiunea de con
trol să aibă un caracter de 
masă permanent, pe sectoare 
s-au înființat registre de au
tocontrol în care fiecare mun
citor poate consemna lipsu
rile constatate la locul său de 
muncă și totodată poate tace 
propunerile pentru remedierea 
lipsurilor.

Membrii din comisiile de 
control obștesc au controlat 
fiecare loc de muncă, au stat 
de vorbă cu muncitorii sesi- 
zînd pe loc anumite nereguli 
găsite în abataje, pe galerii 
etc.

In ultima perioadă comi
siile au înregistrat peste 150 
de propuneri făcute de mun

Vizita lui A. I. Mikoian în Republica Mali
BAMAKO. In di
mineața zilei de 

17 ianuarie A. I. 
Mikoian, prim-vice

președinte al Con
siliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care se 
află ia Bamako la

Victoria unor gpeviști 
englezi

LONDRA, oțelarii de la uzina de automo
bile din Dagenham (comitatul Essex) a com
paniei „Ford", care au fost în grevă mai bine 
de o săpiămînă în semn de protest împotriva 
intenției patronilor de a intensifica ritmul de 
muncă, au repurtat victoria. După ce admi
nistrația întreprinderii a renunțat la planurile 
de intensificare a muncii, greviștii au hotărît 
să reia lucrul.

Spectacol cu „O scrisoare pierdută** 
la Tokio

TOKIO 17 (Agerpres).
La 15 ianuarie în sala teatrului 

Kosei Nekee Nenkin Kăikan din 
Tokio a avut loc un spectacol fes
tiv cu piesa „O scrisoare pierdută" 
de I. L. Caragiale, pusă în scenă 
de actorii, teatrului Bugeiza. După 
spectacol. Ion Obradovici, minis ■ 
Irul R. P. Romine în Japonia, a 
felicitat Pe actori pentru succesul 
repurtat, oferind.u-le flori.

La spectacolele date între 11 și 
15 ianuarie au participat circa 
3.000. de persoane. Printre specta-

Catastrota minieri 
în Mexic

MEXICO CITY. La 10 km. 
de orașul Chiuaua, în mina 
„Francisco Portillo", aparți- 
nînd societății americane ,,Â- 
merican Smelting", s-a pro
dus o explozie de grizu. Nouă 
mineri și-au pierdut viața. 59 
mineri sînt izolați,, te restul, 
lumii. Din mină se extrage 
aur, argint, plumb și zinc.

C. Adoula va
NEW YORK. După cum a- 

nunță „New York Times", pri
mul ministru al Congoului, 
Cyrille Adoula, va sosi săptă- 
mîna viitoare la Washington, 

„Președintele Kennedy și 
secretarul de stat Rusk, scrie 
în continuare ziarul, și-au ex- 

citori, tehnicieni și ingineri la 
locurile de muncă menite să 
Îmbunătățească condițiile de 
muncă ale minerilor, muncito
rilor de la transport. Din pro
punerile făcute 120 au fost 
rezolvate de către comisii, iar 
restul au fost incluse în pla-

DIN EXPERIENȚA 
ORGANIZAȚIILOR SINDICALE

nurile de măsuri ale sectoa ~ 
relor și exploatării, stabilindu- 
se termenele de execuție. Prin
tre propunerile mal Importan
te amintim cele făcute de mi
nerul fruntaș David Ioan in 
problema aprovizionării locu
rilor de muncă eu material 
lemnos, îmbunătățirea aeraju- 
Iui la locurile de muncă. Tov. 
Pop Vasile a propus curățirea 
tuturor galeriilor de lemn 
vechi de mină și podirea la 
timp a canalelor In scopul e- 
vîtării accidentelor. De ase
menea, tov. Ungureanu Va
sile a propus să fie etanșat? 
mai bine tuburile de aeraj șl 
să se facă în fleeare sehimb 
controlul ventilatoarelor de 
mina.

Fiecare din comisiile de con
trol obștesc de protecție a 
muncii își desfășoară activi
tatea pe baza unui plan de 
acțiune care cuprinde obiec
tivele stabilite de comitetul 
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invitația guvernu
lui Republicii Mali, 
a plecat într-o 
călătorie prin țară.

GREVA la 
BUENOS AIRES

BUENOS AI
RES. Lucrătorii 
de la întreprin
derile de pani
ficație din pro
vincia Buenos 
Aires au decla
rat grevă re- 
vendicind majo
rarea salariilor.

tori s-au aflat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Rrterne și at 
Ministerului Invățămîntului dirt 
Japonia, membri ai parlamentului, 
oameni de artă și cultură, critici 
de artă, ziariști. Spectacolele s-au 
bucurat de aprecierea publicului 
japonez- Presa japoneză a publicat 
comentarii și fotografii despre pu
nerea în scenă a piesei „O scri
soare pierdută", subliniind că este 
prima piesă romtnească prezentată 
in Japonia și că ea va contribui 
la mai buna înțelegere între cele 
două popoare.

0. Dorticos va pleca 
în Uruguay

HAVANA. Ministerul cuban 
al Afacerilor Externe a anun
țat că președintele Republicii 
Cuba. dr. Osvaldo Dorticos, 
va conduce delegația cubană 
la conferința miniștrilor Afa
cerilor Externe ai țărilor la- 
tinb-americane, care se va 
deschide la 22 ianuarie la 
Punta del Este, Uruguay.

vizita S. U. A.
primat satisfacția în legătură1 
cu progresul la care ajung 
premierul Adoula și dl. Chombe 
la tratativele care au Ioc ^n- 
tre ei cu privire la traducerea 
în viață a acordului semnat 
la Kitona".

sindicatului cum sînt de e-. 
xemplu : probleme organizato
rice, de tehnica securității, ve
rificarea practică la fața lo
cului a gradului de cunoaște
re a N.T.S. șl a planului de 
prevenire și lichidare a ava
riilor, modul cum personalU 
tehnic face controlul locurilor 
de muncă etc.

In perioada cit a durat con
trolul obștesc de protecție a 
muncii membrii comitetului au 
fost repartizați pe comisii 
pentru a sprijini activitatea 
acestora. De exemplu, o rod
nică activitate a desfășurat 
tovarășii Bertiș Emeric care a 
condus comisia din cadrul sec
torului III Piscu, Bojte Adal
bert, președintele secției sin
dicale și alții cate au depus e- 
forturi sușținute pentru îmbu
nătățirea condițiilor de lucru 
ale minerilor.

In viitor ne vom strădui să 
ridicăm nivelul activității de 
protecție a muncii, să extin
dem controlul obștesc, să ac
tivizăm comisiile obștești de 
protecție a muncii, să ajutăm 
îndeaproape secțiile și grupele 
sindicale pentru mobilizarea 
minerilor la rezolvarea pro
blemelor de protecție a mun
cii, să Îmbunătățim în perma
nență condițiile de muncă, de 
ocrotire a sănătății muncito
rilor de la mina Aninoasa.

GAVRILA DAVID 
președintele comitetului 

sindicatului minei Aninoasa



STEAGUL ROȘU

în capitala U.R.S.SA 50-a aniversare a Conferinței 
a P.M.S.D.R.de la Praga

LENINGRAD 18 (Agerpres).
In aceste zile în Uniunea Sovie

tică se sărbătorește cea de-a 50-a 
aniversare a conferinței de la Pra
ga a P.M.S.D.R.

Un corespondent 
TASS l-a vizitat la 
Evgheni Onufriev,

al agenției 
Leningrad pe 
membru de 

partid din anul 1904, în vîrstă de 
78 de ani, singurul rămas în viață 
dintre participanții la această con
ferință.

Pe atunci Onufriev era munci- 
tjf Іа Uzina Obuhovo. In cele 12 
& cit au durat lucrările conferin
ței el a locuit în aceeași cameră 
св Lenin. Explicînd de ce tocmai 
lui i-a revenit această fericire, 
Onufriev presupunea că Lenin a 
vrut să stea în societatea unui 
simplu muncitor reprezentînd un 
centru industrial atît de mare 
Petersburgul.

Ștînd cu mine de vorbă, îți 
mintește Onufriev, Lemn vorbea a~ 
desea cu dragoste despre Rusia. 
Cînd de la tribuna conferinței el 
a trasat sarcinile partidului, a iro
nizat pe menșevici, era greu de 
crezut că trăia de cîțiva ani în 
străinătate. Se părea că Lenin vi- 
Zftase de curînd uzinele Petersbur- 
gului și case țărănești, atît ii erau 
de cunoscute 
și năzuințele 
poporului.

Onufriev a 
fost conducătorul și sufletul confe
rinței de la Praga. In pauzele din
tre ședințe el stătea mult de vor
bă cu delegații, era foarte atent, 
dădea sfaturi și îndrumări.

Nici acum nu pot uita cuvînta- 
rea de încheiere a lui Lenîn, a 
spus Onufriev, care a însuflețit pe 
toți, era plină de optimism, încre
dere profundă în forțele partidului, 
în forțele clasei muncitoare.

In primăvara anului 1957, la in
vitația tovarășilor cehoslovaci, Ev-

ca

a'

și scumpe gîndurile 
cele mai sacre ale

subliniat că Lenin a

ghem Onufriev a vizitat orașul 
Praga. El a retrăit, evenimentele 
petrecute cu 50 de ani în urmă. El 
a văzut clădirea unde avusese loc 
conferința de la Praga a bolșevi
cilor și unde acum se află muzeul 
Lenin. In ianuarie 1912 noi, co
muniștii ruși, delegați la conferin
ță trebuia să fim foarte prudenți 
cînd apăream pe străzile Pragăi, 
să ne adresăm unul altuia cu nu
mele conspirativ, a spus Onufriev. 
Acum m~au întîmpinat cu bucurie 
tovarășii cehi care au căutat să~mi 
arate sincera lor prietenie frățeas
că.

După convorbirea cu Onufriev, 
corespondentul agenției TASS a vi
zitat împreună cu el Muzeul Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Aici, în sala consacrată conferin
ței de 
vechii 
aveau 
Ei au
tului despre lucrările conferinței 
istorice din 1912.

la Praga el s-a întîlnit cu 
bolșevici care în această zi 
convorbiri cu excursioniști, 
vorbit cu însuflețire tinere-

Protestul

Adunare consacrată solidarităfii 
cu poporul congolez

(Agerpres).MOSCOVA 18 
TASS transmite :

Miercuri a avut 
va o mare adunare 
tămînii solidarității cu popoarele 
Congoului care a început la 17 ia
nuarie în U.R.S.S. La adunare au 
participat șefii și colaboratorii am
basadelor țărilor Asiei, Africii și 
țărilor socialiste din Europa pre
cum și reprezentanți ai tineretului 
african care învață în capitala 
Uniunii Sovietice.

Adunarea a fost deschisă de cu
noscutul scriitor Anatoli Sofronov, 
vicepreședinte al Comitetului so
vietic de solidaritate cu țările A- 
siei și Africii, care a declarat că 
popoarele lumii nu vor uita și nu 
vor ierta niciodată asasinarea bes
tială a lui Patrice Lumumba. Nici 
un fel de vicleșuguri ale colonia
liștilor care se străduiesc să frî- 
neze mersul implicabil al istoriei 
nu vor avea succes, a subliniat el.

Albert Onavelo-Lumumba, vărul

loc la Mosco- 
consacrată săp

eroului național congolez, și Fidel 
Mess.emba, președintele Asociației 
studenților congolezi din Moscova, 
au mulțumit sincer poporului și gu
vernului sovietic pentru sprijinul 
pe care l-au acordat întotdeauna 
poporului congolez și luptei lui de 
eliberare națională.

La adunare au luat cuvîntul 
Boafo însărcinat cu afaceri ad'in
terim al Republicii Ghana precum 
și reprezentanți ai opiniei publice 
sovietice.

Participanții la adunare au adop
tat o rezoluție în care în numele 
a milioane de oameni sovietici au 
trimis „un salut frățesc curajosului 
popor congolez care luptă pentru 
unitatea și independența patriei 
sale'.*

= ■- - --------------

O.I.Z. adresat președintelui 
Kennedy

(Agerpres).HAVANA 18 
TASS transmite ;

Organizația Internațională a Zia
riștilor a adresat președintelui 
S.U.A., Kennedy, o telegramă de 
protest împotriva persecutărilor la 
care sînt supuși redactorii ziarului 
„Worker".

Organizația Internațională a 
Ziariștilor, se arată în telegramă, 
a aflat că guvernul S.U.A. ia îm
potriva ziarului „Worker" măsuri ' 
în conformitate cu legea McCar- 
ran.

Ni s-a comunicat că redactorii 
acestui ziar au fost chemați să se 
prezinte la 18 și 19 ianuarie la 
Marele Juriu Federal din Washing
ton, ceea ce constituie evident un 
prim pas spre aplicarea faimoa-

sei legi McCatran.
Noi ziariștii din lumea întreagă, 

reprezentanți ai lucrătorilor din 
presa a 60 de țări, considerăm că 
acțiunile împotriva ziarului „Wor
ker" reprezintă o încălcare fla
grantă a libertății presei.

Protestam cu mînie împotriva 
acestei măsuri față de ziarul „Wor
ker" și sîntem convinși că opinia 
publică democrată, atît din S.U.A. 
cît și din lumea întreagă, va obți
ne anularea ei.

Tratativele dintre Macmillan 
și Fanfani au luat sfîrșit 
LONDRA 18 (Agerpres).
In seara zilei de 17 ianuarie la 

Londra s-au încheiat tratativele 
dintre Macmillan, primul ministru 
al Marii Britanii și Fanfani, pri
mul ministru al Italiei, la care au 
participat miniștrii Afacerilor Ex 
terne ai celor două țări.

Din comunicatul succint dat pu
blicității după încheierea tratati
velor rezultă că șefii celor două 
guverne au acordat o mare aten
ție discutării a două probleme : 
Berlinul occidental și aderarea 
Angliei lă „piața comună".

Discriminarea rasială în S, U. A. ia amploare
NEW YORK 18 (Agerpres).
„In cel puțin un sfert din nu

mărul întreprinderilor situate 
patru state din sudul S.U.A. se j 
practică discriminarea rasială fa
ță de muncitorii negri". Această , 
concluzie este cuprinsă într-un ra-
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Mieii Io pailaMol italian ie marginea sfandalnloi 
Plivind aeroporiui помню

în

port prezentat Congresului S.U.A. 
de o subcomisie a Camerei Repre
zentaților, condusă de Herman H. 
Long, care a anchetat în vara anu
lui trecut condițiile de muncă exis
tente în statele Tennessee, Ken
tucky, Carolina de nord și Caro
lina de sud.

La Tartu continuă procesul 
unor criminali fasciști

participat; de asemenea, nemijlocit 
la împușcarea în masă a cetățenilor 
sovietici, a declarat Juriste. (Lin- 
nas locuiește în prezent la New 
York, iar Wiex — la Sydney).

In ședința din 17 ianuarie, în 
fața completului de judecată au 
făcut depoziții martorii. Ei au de
clarat că în lagărul de concentrare 
de la Tartu erau deținuți toți cei 
bănuiți că așteaptă 
puterii sovietice.

De cîteva ori pe 
erau scoși grupuri de
tru a fi împușcați. Martorul Laats 
a declarat că după salvele trase de 
plutoanele de execuție, Wiex și 
Linnas ucideau personal cu pisto
lul pe cei grav răniți.

DJAKARTA 18 (Agerpres).
Ministrul de stat al Indoneziei 

Abdulgani a anunțat la 17 ianua
rie că mareșalul Amer, vicepreșe
dinte al guvernului R.A.U., a dat 
asigurări Indoneziei că Republica 
Arabă Unită nu va îngădui Olan
dei să folosească Canalul de Suez 
pentru o agresiune împotriva In
doneziei.

Mareșalul Amer a adus mulțu
miri Indoneziei pentru ajutorul a- 
cordat în timpul crizei Suezuluî din 
1956. El i-a comunicat lui Abdul
gani că guvernul și poporul R.A.U. 
vor sprijini cu hotărîre lupta In
doneziei pentru eliberarea Irianului 
de vest.

-=©=-

ROMA 18 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de mier

curi — la cererea deputaților co
muniști; socialiști și republicani — 
în parlamentul italian au început 

' dezbaterile asupra „scandalului ae
roportului internațional de la Fiu
micino". După cum s-ă mai anun
țat; în acest scandal, care a scos 
la iveală deturnări de fonduri și 
fraude de miliarde din banii sta
tului cu ocazia construirii aeropor
tului Fiumicino, sînt implicate o 
serie de personalități politice prin
tre care actualul ministru de Răz
boi, Giulio Andreotti, foștii mi
niștri Togni, Pacciardi, precum și 
o serie de înalți funcționari.

Grupul de deputați comuniști ți 
socialiști a prezentat parlamentu
lui spre discuție și aprobare o mo 
țiune în care se subliniază răspun
derea guvernului în scandalul de 
la Fiumicino și cere sancționarea 
exemplară a celor vinovați de fur
turile, abuzurile și escrocheriile co
mise cu prilejul construirii aeropor
tului de la Fiumicino. Observato
rii politici relevă că această mo
țiune constituie de fapt o moțiune 
de neîncredere în • actualul guvern 
condus de Amintore .Fanfani.

Dezbaterile parlamentare âu în-

ceput în absența primului ministru 
Fanfani, care, miercuri se afla încă 
in vizită la Londra. Guvernul a 
fost reprezentat de Attilio Piccioni, 
vicepreședinte al Consiliului de 
miniștri.

Grupul . de deputați democrat- 
creștin, la indicația conducerii par
tidului, a prezentat și el ca o con
trapondere la moțiunea comuniști
lor și socialiștilor, o altă moțiune 
în care se încearcă a scoate basma 
curată pe cei vinovați; recoman- 
dîndu-se doar „o îmbunătățire a 
serviciilor administrației de stat".

In cercurile politice din capitala 
Italiei se vorbește intens că dez
baterile parlamentare pe marginea 
scandalului Fiumicino vor avea re
percusiuni din cele mai grele pen
tru partidul democrat-creștin. Pes
te cîteva zile, la 221 ianuarie la 
Neapo-le se va deschide congresul 
acestui partid. Pe culuoarele pala
tului Montecitorio (sediul parla
mentului) miercuri seara se discuta 
despre declarația făcută de Sara- 
gat, liderul social-democraților în 
sensul că partidul social-democrat 
este hotărit, începînd de la 27 ia
nuarie, să retragă sprijinul acordat 
pînâ acum în parlament partidului 
democrat-creștin.

TALLIN 18 (Agerpres) — TASS 
transmite :

La Tartu continuă procesul u- 
nor criminali fasciști care a început 
marți.

Johann Juriste fost comandant 
al lagărului de concentrare din 
Tartu a recunoscut că a participat 
la exterminare a peste 12.000 de 
oameni.

Lagărul de concentrare din Tar
tu, înființat în vara anului 1941, 
a fost cel mai mare lagăr al mor- 
ții pe teritoriul Estoniei ocupat de 
hitleriști. Deținuții erau împușcați 
într-un șanț anti-tanc aflat la 4 
km. de Tartu.

La întrebarea procurorului dacă 
din ordinul acuzatului au fost u- 
ciși oameni, Juriste a răspuns afir
mativ.

Karl Linuas și Erwin Wiex au

„=©=_

Eșecul politicii de 
„înghețare a salariilor"
LONDRA 18 (Agerpres).
Guvernul englez a recunoscut că 

politica sa de înghețare a salariilor 
a eșuat.

La 16 ianuarie, în ajunul înce
perii acțiunii de protest împotriva 
înghețării salariilor organizate de 
cei 146.000 funcționari de stat, gu
vernul a anunțat că după 31 mai 
a.c va fi reluat „arbitrajul liber" 
peritru revendicările privitoare la 
salarii.

-=©=-
GREVĂ ÎN PANAMA

PANAMA CITY 18 (Ager- 
După cum anunță agenția 

Prensa Latina, docherii 
Cristobal (zona Canalului Pa
nama) au declarat grevă 
urma refuzului 
vemamentale 
a canalului Panama" de a le 
majora salariile și de a sa
tisface alte revendicări alo 
sindicatului docherilor.

din

în
„Societății gu- 
nord-americane

reinstaurarea

zi din lagăr 
oameni pen-

O măsură samavolnică 
a autorităților argentiniene 
BUENOS AIRES 18 (Agerpres) 

TASS transmite :
Autoritățile argentiniene au in? 

terzis Partidului Comunist din Ar* 
gentina să organizeze adunări elec
torale la care urmează să fie pro
puși candidați pentru alegerile par
țiale în Senat și Camera deputa
ților a Congresului Național, care 
vor avea loc în martie a.c. Aceas
tă măsură a fost luată pe baza le
gii și acum în vigoare, cu privire 
la starea de asediu, care interzice 
activitatea partidului comunist. '
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Crearea frontului african 
de luptă împotriva 

colonialiștilor portughezi
DAKAR 18 (Agerpres)
Agenția France Presse rela

tează că la 17 ianuarie a avut 
loc Ia Dakar o consfătuire a 
reprezentanților Uniunii Po
poarelor din Angola și ai Miș
cării de eliberare din Guineea 
portugheză și Insulele Capului 
Verde.

In 
tații 
tuiri 
tului 
triva 
în cadrul căruia vor colabora 
cele două organizații. Comu
nicatul menționează că parti
cipanții s-aii angajat aă co
laboreze strîns in lupta pen
tru eliberarea Angolei, Gui
neei portugheze, a Insulelor 
Capului Verde, Mozambicului 
și insulei Sao Tome. De ase
menea, se menționează că o- 
biectivele principale sînt in
tensificarea luptei în Angola, 
începerea cît mai curînd a 
luptei armate în Guineeai 
portugheză și constituirea u- 
nor guverne provizorii în re-; 
giunile eliberate ale teritorii
lor aflate sub dominația co
lonialiștilor portughezi.

comunicatul dat publlci- 
în urma acestei consfă- 
se anunță crearea fron- 
african de luptă împo- 
colonialiștilor portughezi

PROGRAM DE RADIO
20 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, • 
7,45 Cîntece de tineret, 8,00 Din 
presa de astăzi, 9,00 Roza vîntu- 
rilor, 9,30 Cîntece și jocuri popu
lare 1 romînești, 11,03 Cîntece de 
excursie, 12,00 Pagini orchestrale 
din muzica de operetă, 12,30 Cîn
tă orchestra de muzică populară 
„Lazăr Cernescu" din Caransebeș, 
13,05 Piese pentru pian, 14,00 
Concert de muzică ușoară, 14,40 
Cîntece despre prietenia romîno- 
sovietică, '' " “' 
poarelor, 
va, 17,15 
tradă a 
Transmisiune din Studioul de con
certe, ă concertului pentru pio
nieri și școlari dat de Corul de 
copii al Radioteleviziunii, 20,00 
Muzică de dans, 21,45 Muzică 
de estradă, 22,30 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 12.35 Concert 
distractiv interpretat de fanfară, 
13,00 Soliști de muzică populară 
românească, 14,03 Muzică din o- 
perete, 14,30: Muzică populară ro-

15,10 Din muzica po-
16,15 Vorbește Mosco ■ 
Cîntă orchestra de es- 
Radioteleviziunii, 18,15

mînească și a minorităților națio
nale, 15,00 Muzică distractivă ro- 
mînească, 16,15 Cîntece de Ma
rin Constantin, 16,30 Melodii li
rice , 17,30 Carnet de reporter, 
18,30 „Bucuria noastră-i mate" 
— program de cîntece din fol
clorul nou și jocuri populare ro
mînești, 19,30 Pe teme 
ționale, 19,40 Estrada 
amator, 20,30 Muzică 
21,15 Jocuri populare 
din diferite regiuni ale țării, 21.45 
Emisiunea „Cîntec, dans și vese
lie".

interna' 
artistului 
de dans, 
romînești
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CINEMATOGRAFE

1

20 ianuarie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Sosește circul ; AL SA- > 
HIA : Nu te lasă niciodată : LO- ' 
NEA : Raidul vărgat; ANI- 
NOASA : Pînze purpurii ; VUL
CAN : Porto Franco ; URICANI: 
Doctorul din Bothenow.
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