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ACTIVITATE
In întâmpinarea alege

rilor organelor condu
cătoare în comitetele de 
femei, comisia de femei 
de la mina Lupeni a 
inițiat mai multe acțiuni 
cu caracter obștesc. Ast
fel, la creșa de copii din 
localitate, membrele co
misiei de femei au con
fecționat voluntar 71 fe-

OBȘTEASCA
țe de pernă, 8 fețe 
de masă și 37 bucăți 
coverturi. S-au evidențiat 
tov. Sas Elena, Stîncă 
Paula, Sfecic Margareta. 
Alte numeroase acțiuni 
au fost efectuate în- cadrul 
exploatării pentru înfrur 
musetarea incintei.

ANA RACOLȚA 
corespondentă

Aspect din secția de împachetare a scuturi
lor de mătase de la „Viscoza" Lupeni.
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18 ianuarie. In biroul sec- 
lucrează intens. Secretarul 
muncii pe 
producției

17 zile. In re- 
se scriu cifre.
lui Stancîu a

"Se însrrtrr TTni
Dimineața zilei de 

torului Ш Piscu se 
tehnic face bilanțul 
gistrul cu evidența 
Multe cifre.

— Ia te uită. Și ieri brigada 
scos 8 tone și jumătate pe post. A dat încăoda- 
tă randamentul planificat. Merge excepțional. 
Peste 500 tone au ieșit în plus din abatajul 
unde lucrează brigada lui.

■ Dar cei de la Schneider cum stau ? — 
țrebă tehnicianul care ieșise din schimbul 
ftoapte și mai zăbovi în biroul sectorului.

— Și ei stau bine. Cite o tonă mai mult 
fiecare post, 
luna asta or 
luna trecută 
miner.

In birou se
Secretarul continuă să calculeze și să înscrie 

noi cifre în registru. La ru
brica rezervată brigăzii lui 
Bulgaru Gheorghe adăugă urt 
plus de 217 tone și un randa
ment mărit cu 0,790 tone pe 
post. Mai înscrise și alte ci
fre apoi completă situația pe 
întregul sector. Depășirea rea
lizată de colectivul de la III 
Piscu menține acest sector pe 
locul II în întrecerea dintre 
colectivele productive de la 
mina Aninoasa.

L. LABA

în
de

și un plus de peste 400 tone, 
să realizeze un cîștig frumos, 
au luat cite 112 iei pe post

făcu tăcere.

©=—

I ...In aceste zile, în cartierul Vis- 
cpza — Lupeni se face predarea a 
încă 56 apartamente noi, cuprinse 
în blocurile nr. 28 și 31. Locuin
țe noi sînt în curs de predare și 
pe șantierul C.I. Parhon din Pe
troșani.

...In 19 zile, secția de meze
luri a I.I.L. „6 August" a produs 
o cantitate de 31.500 kg. mezeluri, 
în 28 sortimente diferite. Intr-o 
singură zi, П ianuarie, au fost li' 
vrate magazinului de autoser
vire din Petroșani 2.500 kg. meze
luri în 21 sortimente, printre care 
și trei sortimente noi : salam „Ca- 
raiman", cirnăciori „Extra", rula
de „Gloria”,

pe 
Șt 
Po 
de

Окна o iofflălale de luna de montă 
i

Cenușa sub procentul admis
Din abatajele minei U- 

ricanî. se scot zilnic la 
suprafața sute de tone de 
cărbune cocsificării, care 
iau calea spre preparația 
Lupeni. Rină în prezent 
minerii de aici au extras 
peste plan o însemnată 
cantitate de cărbune. E- 
fortul lor însă nu este 
îndreptat numai spre în
deplinirea ritmică a pla
nului de extracție. Ei pun

un mare accent și pe ca
litate. Alegerea șistului 
vizibil din cărbune se 
face în fiecare abataj la 
gurile de rol șî pe crațe- 
re. Acest lucru a permis 
minerilor de la Uricani 
să extragă cărbune cu un 
procent de cenușă mai 
mic cu 0,4 la sută decît 
cel admis. In același timp 
s-a micșorat și umidita
tea.

Brigăzi fruntașe
Colectivul sectorului I 

de la Uricani, care este 
fruntaș pe mină, se stră
duiește ca din prima lu
nă a anului să obțină re
zultate la nivelul noilor 
indici de plan- Printr-A 
muncă bine organizată, i 
aprovizionare ritmică a 
locurilor de muncă cu 
materiale și vagonete 
goale și un sprijin efec 
tiv din partea maiștrilor 
mineri a obținut o pro
ductivitate pe- sector care 
întrece pe cea planificași 
cu aproape 200 kg. de 
cărbune pe post. La acest 
succes au contribuit din

ră o vie întrecere în ve
derea îndeplinirii ritmice 
a sarcinilor . de produc
ție. Brigade Condusă de 
Teodorescu Stancu, care 
’ucrează in abatajul ca
meră nr. 5, a extras pes- 
.e plan aproape 300 tone 
de cărbune. Bine au mun
cit și minerii din briga
da lui Niculăe Іоай. De
pășind zilnic prelimina
rul ei au cumulat ’ peste 
plan cantitatea de

• tone de cărbune.
De menționat .este fap

tul că din toată produc
ția dată de aceste bri
găzi nu a fost șters nici

250

Ім-diiț _4|Д_Да£0₽« - de cărbune
difl sector care djîșfăsoa.- pentru șist.

Acțiuni patriotice
Tinerii mineri și mun

citori de la mina- Uri
cani, mobilizați de orga
nizațiile U.T.M., iau par
te cu însuflețire la dife
rite acțiuni de muncă pa 
triotică.

Demnă de laudă este 
hotărîrea tinerilor mineri 
din brigada condusă 
Domoș Ștefan, care 
stabilit ca de cîteva 
pe lună să efectueze
de muncă voluntară pen
tru colectarea fierului

de 
au 
ori 
ore

prezent ei au scos din 
subteran și trimis I.C.M.- 
ului peste 9000 kg. de 
fier vechi. Rezultate fru
moase în acțiunea de co
lectare a fierului vechi au 
obținut și tinerii din sec
torul V electro-mecanic 
Ei au strîns pîaă acum 6 
tone de fier vechi. Din
tre ei se evidențiază prin 
munca depusă tinerii din 
brigada de muncă 
tică condusă de 
Horia, u temi știi 
lescu Constantin,

patrio-
Popa 

Stoicu- 
Geor-

■ --- ------------------------- ------------------

Ceaușu Gheorghe (dreapta) este propagandist U preparația 
Lupeni. El conduce un curs seral U.T.M. din care fac parte fi 
tinerii Tripon Vasile fi Capro du Iulian (în clișeu1), lată-i discw 
tînd despre problemele ce vor fi dezbătute în seminarul viitor.

Obiectivul „3 fișii la două zile" este 
pe deplin realizabil in frontalele Lupeniului

Conferințele regională și o- 
rășenească de partid au pus 
în fața minerilor, în special a 
celor care lucrează în abata
jele frontale, sarcina de a ob
ține în acest an viteze mari 
de avansare. Pentru abatajele 
frontale, sporirea vitezelor de 
avansare înseamnă, desigur, 
traducerea în viață a obiecti
vului ,,3 fîșii de cărbune la 
două zile", iar pasul următor 
va fi obținerea unei avansări 
de două fișii de cărbune pe zi.

La mina Lupeni, unde exis
tă cele mai multe abataje 
frontale, obiectivul „3 fîșii de 
cărbune la două zile" este pe 
deplin realizabil. Și asta cu 
atît mai mult cu cît în ultima 
vreme aici s-au obținut la u- 
nele din frontale avansări 
medii lunare de peste 30 m. 
Iată ce ne-a .declarat în legă
tură cu această problemă țov. 
Iliescu Gheorghe, inginerul șef 
al minei Lupeni:

„In fața colectivului nostru 
Stau anul: acesta sarcini deo
sebit de importante. Producția 
va crește față de anul trecut 
cu 120.000 tone cărbune coc- 

tsificabll. Pe lingă 
titate, colectivul 
gajat să extragă 
anual încă 30.000
bune de bună calitate. Pro
ductivitatea muncii va spori 
pe exploatare la 1,090 tone 
cărbune pe post.

In vederea îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor și a anga
jamentelor asumate vom păși 
Ia un nou program de lucru 
In abatajele frontale care să 
asigure extragerea a 3 fîșii de 
cărbune la două zile. Condu-

această can- 
s-a mai an- 
peste planul 
tone de căr-

Mobilă. Dormitoare de tip Cluj", ..Satu Mare", camere combinate ,,București II", 
„Sibiu", „.Constanța", „Căliman “ și biblioteci „Șiret", „Cil", dormeze cu soclu, dulapuri, fo
tolii, scaune tapisate t— un larg sortiment de asemenea produse se desfășoară in fața ochi
lor vizitatorilor în lutnina odihnitoare a tuburilor fluorescente;

Noua expoziție de mobilă, deschisă ieri în Petrâșani de către O.C.L. Produse Industriale, 
a fost vizitată din primele.ore.cu deosebit interes de către oamenii muncii.

1N CLIȘEU : Aspect din sala expoziției.

cerea minei a luat din timp 
unele măsuri tehnico-organi- 
zatorice. Așa de exemplu, la 
sectorul III s-a introdus o 
garnitură de stîlpi metalici 
moderni, cu deschidere de 
peste 3 m. și grinzi articulate, 
ce se vor folosi 
frontal orizontal 
stratul 3, blocul 
va fi dotat cu 
tor blindat de mare 
vitate. cu împingătoare pneu
matice, perforatoare 
pneumatice precum și 
mecanisme menite să 
eforturile minerilor de 
facă posibilă realizarea de vi
teze mari de avansare. Deoa
rece este pentru prima dată 
cînd se folosesc asemenea u- 
tilaje în stratele groase de la’ 
mina noastră, au fost luate 
măsuri încă din luna decem
brie a anului trecut să se faeă 
instructaje cu oamenii ce «or 
munci în acest abataj asupra 
felului cum trebuie să mînu- 
iască si să lucreze cu astfel de 
utilaje. Asemenea Instructaje 
vor fi făcute in curînd și cu 
ceilalți oameni de la restul a- 
b'atajelor cu front lung.

Pentru a crea condiții opti
me de lucru brigăzilor minie
re s-a trecut la susținerea 
metalică a preabatajelor t de 
la abatajele frontale. Aceasta 
a rezolvat și una dintre pro
blemele care a preocupat con
ducerea minei și anume : men
ținerea gabaritului normal lă 
lucrările miniere de preabataj.

Tot în scopul creșterii vite
zelor de avansare, în abata
jele 
suri 
rea 
un 
brigăzile miniere 
răspunde unii dintre cei mai 
buni tehnicieni ai exploatării, 
care le vor ajuta concret în 
activitatea lor zilnică.

Pentru ca ciclurile în aba
tajele frontale să fie respec
tate este necesară și o bună 
aprovizionare a brigăzilor mi
niere cu vagonete goale și 
materiale. Colectivul sectoru
lui VIII de la mina noastră, 
care se ocupă cu transportul, 
va trebui să acorde o mai ma
re atenție bunei desfășurări a 
procesului de transport. Lu
crul acesta se poate realiza 
în special 
treținere a 
a traseelor 
transportul 
bună. întreținere a 
vagonete și locomotive.

Măsurile tehnico-organizato- 
rice luate precum și munca 
entuziastă a minerilor și teh
nicienilor noștri, în frunte cu 
comuniștii, va face ca în toa
te frontalele minei Lupeni să 
se realizeze cu succes obiecti-. 
vul „3 fișii la două zile“.

în
4
4. 

un

abatajul 
vest din 
Abatajul 

transpor- 
producti -

rotative 
cu alte 
ușureze 
aici, să

frontale ău fost luate mă- 
și în ce privește acorda- 
unei asistențe tehnice la 
nivel cît mai ridicat. De 

de aici vor

printr-o bună în- 
lucrărilor miniere, 
pe unde se face 
precum oi p-intr o 

parcului de
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Minutul
(Text pentru brigăzile 

artistice de agitație)
Un minat, minutul

ce-aparent, 
Se credea a fi frîntura
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ghidul consecvent ♦ 
In fiecare proces 

și fiecare pas. 
mic și nebăgat 

în seamă 
proporții 

de nebănuit, 
se impune 

șl-și reclamă 
Un drept de etalon, 

desăvîrșit. t
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In bătălia pentru un minut 
S-a angajat brigadă

cu brigadă 
mari întreceri 

luptă susținut, 
a învinge timpul, 

baricadă, 
un minut înseamnă 

zeci de metri 
Ai harnicelor miini

de țesătoare; 
înseamnă tone, șarje 

kilometri 
Parcurși la depărtări 

uluitoare. 
Cu fiece minut ce se cîștigă 
Se făurește-n mii de nicovale 
O nouă și o trainică verigă 
La lanțul de construcții 

sociale. 
Minutul în deplină 

concordanță 
Ca un proces activ 

desfășurat, 
E-atit de vast

că-n ultima instanță 
Secunda joacă

rolul-adevărat ! 
I. SASARAN
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Căminul 
na Iscroni 
trecută (

s p e c t a
I cultural din comu- 
i a găzduit duminica 
cunoscuta formație 

artistică de amatori a cămi
nului cultural din Cimpa.

Programul prezentat de ar
tiștii amatori din Cimpa a 
fost întregit cu savuroasa co
medie a lui Vasile 'Alecsandri 
„Piatra din casă“.
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Ni-s dragi artiștii noștri
î —• Se poate tovarășe casier să 
s nu mai ajungem la bilete nici mă- 
j car la spectacolele prezentate de 
! formațiile noastre ? Numai cînd 
Ș veneau artiștii din alte orașe se 
5 întîmpla așa...
> — Denotă că programele sînt
< Ic-/ mai bune și că aninosenii au
5 îndrăgit formațiile și nu vor să 
s , . ct... nici un spectacol.
5 — Asta asa-i.
? Ni-s dragi artiștii ooooooooooo^ 
І noștri și ne mill- л». fgg

drim cu ei. Și 1*^
cum nu ne-am ooootow-oooo

: mîndri cînd și la 
ji bucurești, la concurs, au fost de 

vreo 5 ori pînă acum. Cînd îl
1 vezi pe cite unul pe scenă zici că-i 
■ artist adevărat, nu miner.
< #
5, Cortina s-a ridicat de
4 Ariișoara și Uțu — soții lancu —
5 apar în scenă pentru a doua oară
5 în această seară. Aplauzele care-i 
j x,’?.ro/€W face ca orchestra să mai
2 zăbovească o clipă, apoi minuna
ți tul duet „Ca un fluturaș" prinde 
J aripi umplînd gingaș întreaga șa- 
5 L-г. Spectatorii ar vrea ca melodia 
5 să conținute, ii recheamă la rampă, 
5 pe interpreți, dar soliștii trebuie
4 să dea locul și celorlalți colegi ai
5 lor. Doar în culise își așteaptă cu
аеоеаооеооооеваѳоооаооаооооэоооооеоосюеоесеоеоѳавоѳеоеоавоооОоеооооокѳаоовоао

mult.

egLUNA CĂRȚII LA SATE"

vor

In scopul răspindirll și popu
larizării cărții in rtndul oa
menilor muncii de la sate, în
tre ÎS ianuarie — ÎS februa
rie я. c., în raza orașului Pe
troșani a fost organizată „Lu
na cărții la sate" care se va 
desfășura sub lozinca „Nici o 
casă fără cititori".

Prin acțiunile care se
organiza în cadrul „Lunii căr
ții la sate" se urmărește, în 
primul rînd, o mal bună difu
zare a cărților, stimularea gus
tului pentru citit și recruta 
rea de noi cititori, în specia! 
din rîndul tineretului, înar
marea sătenilor cu noi cunoș 
tințe agro-zootehnice.

Pentru aceasta în cadrul că 
minelor culturale, la biblio 
teci, în școli, la librării pre
cum și In întreprinderi vor fi 
popularizate o serie de lucrări 
care oglindesc politica P.M.R. 
și realizările obținute Ia orașe 
șl sate în anii puterii popu
lare, lucrările agro-zootehnice, 
operele literare contemporane 
ale scriitorilor din țara noas
tră, scriitorilor sovietici, a ce
lor din țările de democrație 
populară, precum și a altor 
opere din literatura progre 
sistă.

Totodată se va urmări răs 
pindirea lucrărilor de popu
larizare a științei și tehnicii, 
de combatere a misticismului 
și altele.

In scopul coordonării și în
drumării acțiunilor care vor a- 
vea loc In cadrul „Lunii cărții 
la sate", zilele trecute la Pe
troșani s-a ținut o consfătui
re cu directorii căminelor cul-

Trr» m-------  ------- «■

c o 1 reușit
Locuitorii Iscrcniului, apre- 

ciați de multe echipe artisti
ce de amatori pentru prezența 
în număr mare la spectacole, 
au primit cu vil aplauze între
gul program și mai ales pe 
interpreții Pătrășcoiu Maria, 
Sas Nicolae și Cerna loan.

TITU CORNEA
corespondent

emoție rîndul și frații Golgoțiu 5 
cu apreciatele melodii mexicane și 8 
muncitorii Maria Cocman și A. j 
Gligor cu mult îndrăgitele cintece j 
populare, și gospodina I. Călin și 
electricianul A. Gabos, cu melo
diile de muzică ușoară romîneas- j 
că și maghiară, și-și mai așteaptă S 
rîndul... prezentatorii F lorica,
George și Tinel.

Nu-i punct din 
xioooooooooo program care să
p.f] Iff «ЧР nu fie răsplătit
ii XS Sa U îndelung de su- i
oooococooooo tele de partici

pant. Iată însă că 
spre final spectatorii nu mai a- 
plaudă. N-o pot face din pricina 
cascadei de veselie, de rîsul să
nătos ce umplu întreaga sală. Pen
tru că „dansul cu strigături din 
Oaș" interpretat de George și Ti
nel, cei mat talentați și îndrăgiți 
artiști amatori ai Aninoasei a fost 
revelația întregului spectacol.

„Magazinul muzical", noul j 
spectacol de estradă realizat de 8 
G. Negraru și C. Ștefănescu, cu Я 
sprijinul dirijorului orchestrei, a * 
adus încă o notă frumoasă bogatei R 
activități a artiștilor amatori, care 8 
așa cum spunea minerul Codrea R 
sînt mult îndrăgiți de aninoseni. o 

LICIU LUCIA g

H’

con-
cărți cu

muncito- 
va fi or-

turale, bibliotecarii, responsa
bilii de librării și cadrele di
dactice, unde s-au fixat sar
cini concrete privind realiza
rea obiectivelor propuse.

Astfel, se vor organiza con
sfătuiri cu cititorii, în princi
palele centre sătești, asupra 
unor opere literare cum sînt: 
..Desfășurarea" de Marin Pre
da, „Nedeia din Poiana Mi- 
resii" de N. Deleanu, „Setea" 
de Titus Popovici, „Drumul 
spre ziuă" de Irlmie Străuț.

De asemenea, în cadrul că
minelor culturale se vor or
ganiza recenzii, lecturi litera
re, serbări ale cărții, 
cursuri, expoziții de 
vinzare și altele.

In fiecare centru 
resc din Valea Jiului 
ganizată, în cadrul cinemato
grafelor. cite o recenzie asu
pra unei cărți din literatura 
noastră, sovietică sau univer
sală.

Toate librăriile, atît cele din 
centrele muncitorești cît și cele 
din domeniul sătesc, vor crea 
In vitrinele lor colțuri ale 
noutăților și materialelor ca
re popularizează cartea și 
acțiunile ce se vor organiza în 
această perioadă. Se va căuta 
să se creeze cît mai multe bi
blioteci personale în această 
direcție fiind antrenate orga
nizațiile U.T.M.. comisiile de 
femei, cadrele didactice etc. 
Se vor lua măsuri ca pe lingă 
fiecare organizație de tineret, 
în funcție de numărul mem
brilor, să fie numiți unul sau 
mai mulți difuzori voluntari 
care să se ocupe de formarea 
bibliotecilor personale.

Lucrătorii din domeniul 
muncii cu cartea precum și 
ceilalți factori interesați au 
datoria ca în această perioa
dă să intensifice munca de di
fuzare a cărții la sate, de a 
face ca operele să ajungă mai 
repede In mîna cititorilor, de 
a mări numărul cărților citi
te precum și a cititorilor, con
tribuind astfel la ridicarea 
vieții culturale a satului, la ri
dicarea nivelului politic și 
cultural al sătenilor.

C. COTOȘPAN

Cartea este un prieten bun, căutat eu tot mai multă insistență de către minerii din 
Vulcan. Difuzorii voluntari ai cărții au mult de lucru. De-abia prididesc să mulțumească pe 
toți cei care doresc să-și îmbogățească bibliotecile personale cu o carte politică, literară sau 
tehnică.

IN CLIȘiKU : Un aspect de Ia ștandul de cărți eu vînz are de la mina Vulcan.

j Matei se apropie emoționat de 
) masa juriului. Luă un bilet. 11 
/ despături. Privirea i se opri pe 
f prima întrebare: „In multe din 
г poeziile create de poeții noștri sînt 
L zugrăvite chipurile eroilor care au 
> căzut pentru cauza comunismului. 

Ji pentru eliberarea poporului, în 
J lupta împotriva fascismului. Vero- 
î ”ni ca Porumb acu a redat, într-unut 
(’ din poemele ei, figura luminoasă 
( a neînfricatului luptător comunist 

llie Pintilie. Cunoașteți aceste ver
suri l".

1 aț„ a aului muncitor se lum ■ 
nă. Roti privirea tn jur, apoi—

„Țară hărțuită, țară, țarii 
Lupii te-ncolțiră căprioară 
Dar iubirea asta-p Jă credință 
Luptă-te, și totu-i cu putință !"

Matei recită. Juriul fi toți acei 
care au venit să participe la seara 
de ghicitori organizată de colec
tivul bibliotecii clubului din Pe
trila ascultă cu atenție și interes. 
Urmează o nouă întrebare, apoi 
alta și alta. Sini 15 la număr. Ma
tei Nicolae, muncitor la sectorul 
11 al minei Petrila răspunde ex
cepțional.

„Vitrina cu
Scena reprezintă o gazetă 

de perete. Pe ea slnt prinse 
mai multe articole. In centrul 
acestui cadru e o caricatură 
mare ce reprezintă o paiață. 
La un semn, hîrtia cu carica
tura e străpunsă brusc de... 
„Vasilache", care apare în lo
cui caricaturii și...

„Am venit aicea doar
Cu un scop precis și clar 
Pe fruntași să-i aplaudăm 
Și să-i felicităm"...
— E o nouă formă de pre 

zentare a brigăzii artistice de 
agitație ? ~ se întrebară prie
tenii lui Mitică care la invi
tația acestuia veniră la club 
și șe așezară cuminți Intr-un 
colț al sălii de repetiții.

— Ce brigadă — răspunse, 
mindru parcă, un băiețel care 
se căsnea să-și scoată palto- 
nașul îmblănit. Credeți că Mi
tică ne-a invitat să vedem bri
gada ? Aceasta-i scenă din 
spectacolul teatrului de păpuși 
care s-a înființat aici și unde 
Mitică a fost distribuit în ro
lul principal. El e Vasilache.

Pe scenă repetiția continuă. 
Mitică Lungu, Gheorghiță 
Pastiu, Nicolae Cost ea, Eva 
Pop, Alexandru Szilagy, An
ton Miclos și toți ceilalți ar
tiști mînuitori urmăresc cu a- 
tenție îndrumările instructoa
rei Aurelia Smida.

De cîteva zile un grup de 
12 tineri și tinere, ce n-au de
pășit încă pragul celor 20 de 
ani, se întîlnesc după-amie-

=:r. — ——....... —

— Cred că Matei va lua pre- ? 
miul 1. c

— Șt eu cred. Să vedem' însă \ 
ce vor face ceilalți. S

— S-ar putea să ciștige Mitea \ 
sau Corcodel, sau Caverca... J

Cam asemenea pronosticuri în- / 
cepură să se facă tti sală. ?

In majoritate, răspunsurile con- < 
curenților erau bine documentate, < 
frumos formulate. Și multe din ) 
poeziile lui Mihai beniuc, Măria f 
Banuș, Dan Deșliu, Veronica Po- ; 
rumbacu, Nicolae Labiș, care au ) 
cîntat In versuri chipurile eroilor ) 
ce au căzut pentru cauza comw i! 
nismului, au făcut ca seara de t 
ghicitori cu tema „Slavă partidu- \ 
lui" să fie încheiată cu ropote de ) 
aplauze, iar concurența să-și im- 1 
bogățească biblioteca personală cu , 
cîteva volume din operele lui E~ , 
minescu, Stendhal, T. Mazitu, M. t 
Banuș. ,

...Muncitorul din sectorul ll al ,> 
minei Petrila — Matei Nicolae 

•— se îndrepta vesel spre cămin. 
Ducea cu el bucuria primului loc 
cîștigat în această seară și dorin
ța de a fi mereu alături de prie
tena sa — cartea. I>

.Vitrina cu carț-

caricaturi"
zile la clubul din Petrila. Pac 
parte dintr-o nouă formație a 
clubului, „teatrul de păpuși", 
care iși deschide stagiunea cu 
spectacolul z:"
caturi", de Mircea Crlșan 
Alexandru Andi.

„Vitrina cu caricaturi" e o 
suită de anecdote scenarizate 
care prin caracterul ei sati
ric, de actualitate, prin im
portanța socială a racilelor pe 
care le descoperă și prin va
loarea morală a soluțiilor 
care le aduce, are un scop 
ducatlv.

Perseverența și. dragostea 
care se muncește ya face 
premiera primului program 
teatrului da păpuși de la c 
bul din Petrila să atingă țe 
tuturor spectacolelor : de a 
duca și de a distra.

pe 
e-

E. L.
=©=—

FESTIVALUL FILMULUI 
LA SATE

in cadrul festivalului filmu
lui la sate, participă alături 
de celelalte cinematografe să
tești din Valea Jiului și cine* 
matograful din 
croni.

Datorită muncii 
tru popularizarea 
au fost vizionate 
număr de muncitori și țărani 
întovărășiți din comună.

comuna îs-

depuse pen- 
filmelor, ele 
de un mare
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Cuvmtui brigadierului minier

Buna aprovizionare ne este 
un sprijin prețios

Lucrez de mai mulți ani in ca
drul sectorului II al minei Uricani 
Am ajuns să-l cunosc bine și îl 
îndrăgesc. In prezent brigada pe 
care o conduc extrage cărbune din 
abatajul cameră nr. 3. Știu că în 
acest an minei Uricani îi revin 
sarcini sporite privind creșterea 
producției de cărbune cocsificabil. 
împreună cu ortacii mei ne-am an 
gajat să muncim cu mai multă 
tîvnă pentru a contribui din plin 
la îndeplinirea cu succes a pla
nului de producție, încă din pri
mele zile de lucru din acest an 
ne-atn străduit ca preliminarul ce 
ne revine să fie realizat și depășit, 
pe baza unor randamente tot mai 
mari. Pînă h data de 16 ianuarie 
brigada noastră a dat peste sar
cinile prevăzute 384 tone de căr
bune de bună calitate. Această de
pășire se datorește în mare mă
sură creșterii productivității mun
cii. In perioada arătată am obținut 
un randament mediu de 7,150 to
ne de cărbune pe fiecare post 
prestat.

Aceste succese nu sînt întimplă" 
toare. In afară de efortul depus 
de toți membrii brigăzii de a or
ganiza mai judicios lucrul, noi am 
primit și un sprijin tehnic consis
tent, fără de care nu am fi reușit 
să obținem realizările amintite. A-

‘ In prezent în toate localitățile 
Văii jiului se desfășoară instruirea 
organelor conducătoare ale orga- 
qjizațiilor U.T.M. Cu ocazia ins
truirilor noile comitete și birouri 
U.T.M sînt înarmate cu sarcinile 
ce stau în fața organizațiilor 
U.T.M. privind educarea și mobi
lizarea tineretului la înfăptuirea 
sarcinilor economice pe anul 1962.

Fotoreporterul nostru i_a sur
prins pe tov. Barna Constantin, se
cretarul comitetului orășenesc 
U.T.M. Lupeni, Ioniță Constantin, 
secretarul comitetului U.T.M. al 
minei Lupeni și tînărul miner Csiki 
Iosif, membru în comitetul U.T.M. 
al minei Lupeni dișcutînd despre 
problemele ce urmează a fi dezbă
tute cu prilejul instruirii birourilor 
U.T.M. din sectoarele minei.

_=©^_

V. I. LENIN

Opere alese
voi. 11

Volumul 2 (840 pag., 21,50 
lei) cuprinde lucrări scrise de 
V, I. Lenin în perioada de 
pregătire și înfăptuire a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie și In primele luni ale 
Puterii sovietice (martie 1917 
— iunie 1918),

Lucrările incluse în volum 
tratează cele mai importante 
probleme cu privire la desfă
șurarea Revoluției socialiste, 
crearea Statului sovietic, lupta 
pentru ieșirea Rusiei din răz
boiul imperialist, pentru pace 
și prietenie intre popoare, în
ceputul construirii societății 
socialiste. 

cest sprijin a constat in primul rînd 
în aprovizionarea cu cele necesare. 
Cu lemnul nu avem bătaie de cap. 
Ni se aduce din timp la locul de 
muncă, în cantități suficiente pen
tru 3 schimburi- In același timp 
nu suferim nid de lipsă de goale. 
Din acest punct de vedere sîntem 
ajutați de maiștri din fiecare 
schimb. Pușcarea se face în mod 
organizat, in așa, fel ca să nu a* 
vem timpi morți. La această ope
rație avem concursul artificierilor 
care nu întîrzie să vină la pușcat, 
cînd sînt anunțați din timp. Trans
portul în abatajul nostru se face 
cu ajutorul a trei crațere, ele fiind 
îngrijite și reparate la timp de me
canicii din sector astfel aă funcțio
nează în bune condițiuni. Toate a- 
cestea și în special aprovizionarea 
ritmică cu materiale sînt condiții 
care fac ca munca noastră să fie 
mai rodnică. Brigada pe care o 
conduc este hotă'cîtă să obțină în 
viitor succese și mai însemnate în 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de producție și a angajamente
lor luate. In această hotărîre, ea 
se bazează cu nădejde pe sprijinul 
acordat ca și pînă acum de către 
sector.

CONSTANTIN POLOBOC 
miner șef de brigadă — Uricani

Siberia va produce torente
Două hărți

Un ziarist american m-a în
trebat cînd va :

—- De ce țara dv. se strădu
iește să valorifice cit mai re
pede pămînturile Siberiei, de 
ce mii de tineri pleacă acolo ? 
Oare în partea europeană a 
U.R.S.S. nu sînt suficiente lo
curi, nu există teritorii libere 
pentru industrie ?

In loc de răspuns, i-am a- 
rătat două hărți. Una înfăți
șa producția și consumul de 
energie în U.R.S.S.: cercuri 
mari acopereau aproape toa
te regiunile părții europene, 
în timp ce dincolo de Ural, 
pe întinderile Siberiei, numă
rul lor era cu mult mai mic.

Cealaltă hartă — a resur
selor naturale de energie — 
contrasta vizibil cu prima : a- 
proape întreaga parte asiati
că a țării era acoperită cu o 
uriașă „mare" de bazine car
bonifere, riuri și fluvii bogate 
în apă, resurse de gaze.

„Contradicția" era evidentă. 
Regiunile europene, unde se 
află o zecime din resursele e- 
nergetice, consumă patru cin
cimi din întreaga producție de 
energie, în timp ce pe vastele 
întinderi de dincolo de Ural, 
unde sînt concentrate peste 
90 la sută din resursele de e- 
nergle, revine mai puțin de o 
cincime din producția ei.

„Perla lumii“
Siberia este deosebit de bo 

gată în combustibil și ener
gie electrică. Geologii străini

Petroșani

atîrnate

Dacă treci prin secțiile uzi- 
respectiv pe la forjă, întreține- 
mecanică, construcții metalice 
turnătorie găsești, de aseme- 
lozinci șterse de vreme, pa-

Cum intri pe poarta Uzinei dc 
repargt utilaj minier 
privirea îți este atrasă de două 
panouri mari, învechite, 
de o parte și de alta a ușii de la 
intrarea în magazia de expediții a 
pieselor și materialelor. Pe unul 
din panouri se află scris cu lite
re mari anaaiamentul pe care și 
l-au luat muncitorii, tehnicienii și 
inginerii uzinei în anul 1961, iac 
pe celălalt panou este scris anga
jamentul tinerilor de la U.R.U.M. 
Petroșani luat tot pe anul tre
cut. ~ 
nei, 
rea 
sau 
nea, 
nouri, grafice lăsate în părăsire. 
In toată uzina agitația vizuală e 
depășită, ea nu reflectă sarcinile 
economice de stau în fața colecti
vului de muncă al uzinei în 1962. 
angajamentele de întrecere luate 
de muncitorii uzinei cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de plan pe anul 
curent.

In acest an muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din uzină s-au angajat 
să îndeplinească cu 15 zile mai 
devreme sarcinile de plan, să rea
lizeze o productivitate a muncii 
cu 5 la sută mai mare decît sar
cina planificată, să obțină 800.000 
lei economii la prețul de cost al 
producției și să îmbunătățească 
simțitor calitatea produselor. Agi
tația vizuală din uzină trebuie să 
reflecte aceste angajamente, să mo
bilizeze permanent pe muncitori

o
Propuneri pentru 

înfrumusețarea comunei
Recent, Comitetul executiv al 

Sfatului popular din comuna Ani- 
noasa a organizat o ședință de lu
cru cu membrii comitetului de ce
tățeni pentru întocmirea planului 
de muncă trimestrial. Cei prezenți 
au dezbătut cu viu interes progra
mul de activitate pentru următoa
rele 3 luni.

Printre propuneri se numără re 
pararea a două podețe, întărirea 
unor zone erodate de apă prin 
plantări de pomi, curățirea pârău- 
lui Aninoasa și amenajarea unor 
terenuri cu zone verzi și loc de 
recreare pentru copii etc.

de IAKOV MAZOVER 
candidat în științe economice 

o numesc „miracolul geolo
gic", „perla lumii".

O mare parte din vastul te
ritoriu al Siberiei este ocupat 
de bazine carbonifere. Nu de
geaba glumesc șlberienli: 
„Oriunde ai săpa — dai de căr
bune". Rezervele de cărbune 
pot fi exprimate în cifre cu 
12 zerouri — peste 7 trilioa
ne de tone ! — și ar ajunge 
să acopere necesitățile actuale 
de cărbune ale întregului glob 
timp de 3.000 de ani 1

Puternicele fluvii siberiene 
ascund grandioase „zăcămin
te" de energie hidraulică — 
mai mult decît în S.U.A., Ca
nada, Franța, R. F. Germană 
luate laolaltă. Pe cursurile de 
apă siberiene se pot construi 
hidrocentrale care să depă
șească prin puterea lor toate 
hidrocentralele lumii 1

Dar mai important decît to
tul este prețul de cost neobiș
nuit de mic al cărbunelui și 
energiei siberiene.

De pildă, marele bazin car
bonifer Kansk-Acinsk. Com
bustibilul se află aici aproa
pe de suprafață și poate fi 
extras prin cel mai ieftin pro
cedeu — extracția la zi t ex - 
cavatorul scoate stratul supe
rior al pămîntului, iar apoi 
„absoarbe" cărbunele. Inchi- 
puiți-vă un strat înalt cit o 
casă cu 20 de etaje ce se în
tinde pe o lungime de sute de 
kilometri !

Ca și cărbunele, șl energia 

la îndeplinirea sarcinilor puse de 
Conferința orășenească de partid 
in fața colectivului uzinei.

In 1962 colectivul uzinei tre
buie să producă cantități sporite 
de stîlpi de abataj, utilaje și di
verse construcții metalice, piese 
de schimb. Producția de armături 
pentru galerii reprezintă 43,81 la 
sută din sarcinile ce revin sec
torului prelucrării la rece. Or, în 
secțiile uzinei agitația vizuală nu 
reflectă acest lucru, nu populari
zează aceste sarcini.

Se cere din partea comitetului 
de partid, comitetului sindicatului 
din uzină să înlocuiască agitația 
vizuală, să-i imprime un caracter 
mobilizator. Se cere ca in fiecare 
secție să fie afișate angajamentele 
colectivului de muncă ■ respectiv, 
să se confecționeze lozinci legate 
de lupta pentru o calitate supe
rioară a produselor în toate sec- , 
țiile uzinei, pentru sporirea produc
ției, a productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor de produc
ție — sarcini trasate de Directivele 
C-C. al P.M.R. cu privire la cri
teriile principale ale întrecerii so
cialiste pentru anul 1962.

Z. ȘUȘTAC
I '■ !■■■!■ I »- ■ ^. .. ■■■ — Я"1? “"5 “

Expoziție de popularizare 
a activităților sindicale la mina Lupeni

Comitetul sindicatului de la 
mina Lupeni și-a propus in planul 
său de măsuri in vederea alege
rilor sindicale, de a organiza o 
expoziție in scopul popularizării ac
tivităților sindicale din ultimii 5 
ani. La pregătirea expoziției își vor 
da concursul artiștii amatori din 
cercul de artă plastică din cadrul 
clubului.

Expoziția va reprezenta in cele 
14 panouri aspecte din munca de 
producție, culturală, socială etc. 
Astfel, panoul nr. 1 intitulat „Rea 
Uzări și perspective la mina Lu- 
peni" va ilustra cele două galerii 
de coastă ale minei. Următorul pa
nou va oglindi. . printr-urt grafic, 
producția de cărbune realizată la 
mina Lupeni intre anii 1955—1960 
și perspectivele pînă în 1965. Alte 
panouri vor reflecta felul în care 
a crescut producția și productivita
tea muncii in sectoarele minei, in
dicii de mecanizare și dezvoltare

de energie
hidraulică a Siberiei revine de 
cîteva ori mai ieftină decît în 
regiunile apusene ale U.R.S.S. 
De aceea se și depun atîtea e- 
forturi pentru valorificarea 
bogățiilor siberiei ! Acolo mij
loacele și munca omului pot 
da rezultate remarcabile, pot 
juca un rol important în în
trecerea dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. in ce privește produc
ția de energie pe cap de lo
cuitor.

Siberia întinde o mînă 
frățească Uralului

In regiunile europene ale 
Uniunii Sovietice slnt concen
trate de mult principalele 
centre industriale ale țării. 
Iată, de pildă, Uralul. Tot mai 
multă hrană cer gurile larg 
deschise ale furnalelor, ale 
cazanelor electrocentralelor, 
ale cuptoarelor uzinelor chi
mice, constructoare de mașini 
șl altele. Uralul are tot ce este 
necesar pentru dezvoltarea in
dustriei, dar... duce lipsă de e- 
nergie, iar cea care există, re
vine foarte scump.

Va trebui să vină in ajutor 
Siberia. Energia și combusti
bilul el vor fi suficiente nu 
numai pentru industria slbe- 
riană, ci șl pentru confrații eu
ropeni, in primul rînd pentru 
Ural. Siberia cu uriașul ei to
rent de energie va întinde o 
mînă frățească Uralului!

Giganții siberien»
Unde vor fi construite deci 

centralele electrice ale Sibe
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Utemistul Colcea loan este 
■tîmplar la I.l.L. „6 August" 
și elev seralist în clasa Vlll- 
a. Plin de voință acest tină/ 
se străduiește să se situeze 
printre cei mai buni în pro
ducție și la învățătură.

lată-l lucrînd la pregătirea 
soclului pentru un dulap.
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a tehnicii noi; creșterea nivelului 
de trai va fi ilustrată prin locuin
țele și obiectivele social-culturale 
construite și date în folosința mi' 
nerilor în ultimii ani.

Un panou, cu grafice și fotogra
fii, va cuprinde pregătirea cadre
lor tehnice și de specialitate la 
mina Lupeni ;și cîștigul mediu al 
acestora, vor fi expuse fotografii 
care vor ilustra grija față de om. 
De asemenea, se lucrează la pregă
tirea unui panou cu cele mai fru
moase ilustrate trimise de oamenii 
muncii care și-au petrecut conce
diile de odihnă în diferite stațiuni 
balneo-climaterice din țară. Două 
panouri vor cuprinde aspecte din 
munca cultural-educativă de la mi
na Lupeni.

Expoziția va avea loc în sala 
Palatului cultural în preajma cori-, 
ferinței sindicale pe exploatare.

M. AVRAM 
corespondent

riei ? In primul rînd pe puter
nicele ei cursuri de apă. Eni- 
sei — „fratele oceanului" — 
cum îl denumesc evencii, este 
un puternic torent de apă ce 
se rostogolește năvalnic prin i 
albia sa de granit, iar pe am
bele sale maluri, de o frumu-' 
sețe sălbatică și măreață, se: 
înalță stînci.

Vestitul defileu de la Kras-i 
nolarsk pare un loc special | 
creat de natură pentru a se 
construi o hidrocentrală. A-, 
colo s-a și început construirea 
hidrocentralei de la Krasno- 
iarsk — cea mai mare din lu
me, cu o putere de 5 milioanei 
kW. Fiecare turbină a ei va 
depăși ca putere cea mai ma
re centrală electrică, din An
glia — de la Fulham.

Pe cursul superior al Enl-. 
seiului, în așa-numitul cori
dor de la Salani, se va con
strui hidrocentrala de la sa- 
ianî, cu un baraj înalt de pes
te 200 m. Pe cursul inferior 
al fluviului, la intrarea în 
lanțul abrupt al pragurilor se 
va construi o altă hidrocen < 
trală — centrala de la Oslno- 
vo — cu o putere de 5 mili
oane kV7. in afară de aceasta 
trebuie menționate hidrocen
tralele de pe Enisei și Nîj- 
neaia Tunguska — o întreagă 
cascadă — scară de centrale 
electrice

O asemenea cascadă va a- 
pare și pe frumoasa Angara 
— fiica Iubită a Baicaluluî. 
In marea Slberiană se varsă 
peste 300 de ape, dar de acolo 
curge una singură - - Angara. 
De aceea, imensa cantitate de 
ans, care curge în Angara este

(Continuare în pag. 4-a)
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îlIRATis* 
Ședința Biroului 

I. F.

It'
U V

F. D
(Agerpres).
la Bamako s-ă

, BAMAKO 20 
La 19 ianuarie

.deschis ședința Biroului Federației 
Democrate Internaționale a Femei
lor. Delegate din 30 de țări s~au 
adunat la Bamako pentru a analiza 
rolul femeii în lupta pentru lichi
darea rușinosului sistem colonial. 
Pentru prima dată în istoria 
F.D.I.F. ședința biroului acestei or
ganizații are loc pe continentul a- 
frican.

Ședința a fost deschisă de doam
na Keita, , soția președintelui Re
publicii Mali. A luat apoi cuvîntul 
Eugenie Cotton, președinta F.D.I.F.
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Un act de mărinimie 
al „justifiei" franceze 
PARIS 20 (Agerpres).
O profundă indignare a pro

dus în întreaga Franță, faptul 
că Tribunalul Militar din Pa
ris a achitat pe cei trei ofi
țeri francezi, ваге în mai 1960 
au ucis în torturi barbare pe 
patrioata algeriană Saadia 
Mobarek.

Agenția France Presse rela
tează că Tribunalul Militar din 
Paris primește zilnic scrisori 
de protest din toate 
țării și din cercurile 
diferite. Asemenea 
menționează agenția
Presse, au fost semnate de 
Daniel Mayer, președintele Li
gii Drepturilor Omului, de 
scriitorul Gilbert Cesbron etc.

colțurile 
cele mai 
proteste, 

France

Critici aspre în
ATENA 20 (Agerpres) — 

TASS transmite ••
In Parlamentul grec au în

ceput la 19 ianuarie dezbate
rile in legătură cu problema 
încrederii în guvernul Kara
manlis, problemă pusă de o- 
poziție. Guvernul Karamanlis, 
a declarat Papandreu, liderul 
blocului opoziției burgheze 
„Uniunea de centru", a venit 
la putere prin excrocherie și 
violență, prin falsificarea ale
gerilor parlamentare din anul 
1961. Considerăm ilegală та-

Vizita lui
MANDALAY 20 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 19 ianuarie cosmonautul so

vietic G. S. Titov a sosit la Man
dalay, cel mai mare oraș indus
trial și administrativ din Birmania 
centrală. Peste 5.000 de oameni 
s-au adunat pe aerodrom pentru 
a-l întîmpina pe cosmonaut.

împreună cu persoanele oficiale 
cu primarul orașului U Во, cu re
prezentanții comandamentului dis
trictului militar nord-est au venit 
să-l întîmpine pe eroul-cosmonaut,

G. S. Titov în Birmania
conducătorii tuturor partidelor po
litice și organizațiilor obștești din 
Mandalay.

Gherman Titov a vizitat la 19 
ianuarie orașul, monumentele sale 
istorice, pentru a căror frumusețe 
Mandalay este denumit de birma- 
nezi, orașul pietrelor prețioase. Co
mandantul districtului militar 
nord-est, generalul de brigadă Șan 
U a oferit o masă în cinstea lui 
G. S. Titov. In seara aceleiași jile, 
eroul cosmonaut a asistat la o re
cepție în clădirea municipalității.

Conferința tripartita le la Geneva în ptnbleu 
inteizitetii experiențelor iu ama nudeara

--------------- .©----------------

Dezbaterile din Adunarea Generala 
a O.N.U. in problema angoleză

NEW YORK 20 (Agerpres).
La cea de-a XVI-a sesiune a 

Adunării Generale a O.N.U. con
tinuă discutarea situați^ din An
gola unde colonialiștii’ portughezi 
cu sprijinul aliaților lor din 
N.A.T.O. duc un război de exter 
minare.

Caracterul discutării acestei pro
bleme nu lasă nici o îndoială asu 
pra faptului că majoritatea dele
gaților înfierează cu toată hotărî- 
rea pe colonialiștii portughezi și 
colonialismul în general, cer înce
tarea imediată a războiului ruși
nos din Angola și recunoașterea 
dreptului poporului angolez la au
todeterminare și independență. N-a 
existat încă nici un delegat care 
să fi îndrăznit să apere Portuga
lia, deși pe culoarele O.N.U. con
tinuă zarva ridicată de puterile co
loniale prin care se urmărește pre 
întîmpinarea adoptării de sancțiuni 
împotriva Portugaliei.

parlamentul grec 
joritatea guvernamentală 
Parlament, a spus el.

Papandreu a criticat pe ge
neralul Kardamakis șeful ma
relui stat major, la ordinul 
căruia armata a fost folosită 
pentru înnăbușirea voinței 
poporului, pentru falsificarea 
rezultatelor alegerilor.

Noi, a spus liderul „Uniunii 
de centru", punem bazele 
mișcării de rezistență națio
nală, al cărei scop este resta
bilirea democrației și pedep
sirea celor vinovați în înăbu
șirea ei.

In

Siberia va produce torente 
de energie

(Urmare din pag. 3-a)

relativ constantă, ceea ce este 
foarte important pentru hi
drocentrale

In apropiere de Baical a șl 
intrat în funcțiune primul 
vlăstar al cascadei — hidro
centrala de la Irkutsk, iar re
cent acolo unde se afla tai
gaua de nestrăbătut au înce
put să producă curent primele 
agregate ale hidrocentralei de 
la Bratsk, care prin puterea 
sa va depăși de două ori pu
terea hidrocentralei 
Grand-Couloe — cea 
re din

Mai
se va 
menea 
Ust-Ilim. Aici se va muta de
tașamentul de multe mii de 
constructori al hidrocentralei 
de la Bratsk. Iar și mai jos, 
pe cursul fluviului, se va con
strui hidrocentrala de la Bo- 
guceanî. Aceste centrale ar 
putea completa lista minuni
lor lumii.

de Ia 
mai та-

s.U.A. 
jos, pe cursul 
construi Încă 
gigant — hidrocentrala

Angarei, 
un ase-

De sub pămînt direct 
în cazane

Dar principalul torent de e- 
nergie siberiană îl vor da nu 
hidrocentralele, ci termocen
tralele, ce se vor const«Mn

apropiere de uriașele cariere 
de cărbune și care vor alcă
tui oarecum un fel de între
prindere unică.

Inchipuiți-vă un asemenea 
tablou: cîteva escavatoare u- 
riașe — fiecare din ele aflîn- 
du-se la capătul unui teren de 
fotbal și puțind să ridice în 
cupa lor două autocamioane 
aflate la porțile opuse — ri
dică stratul de pămînt. Alte 
excavatoare încarcă cărbunele 
pe transportor și acesta curge 
direct în cazanele electrocen- 
tralei. In fiecare minut ca
zanele înghit 20—30 tone de 
combustibil ! Prin puterea sa, 
un astfel de agregat va depăși 
de două ori tot ce consumă în 
prezent centralele din Turcia.

Primul gigant termoenerge- 
tic înălțat alături de cariera 
de la’ Nazarovo a și început 
să producă curent. Termocen
tralele vor apare și lîngă gru
pele de cariere Itat — Boto- 
gol, în apropiere de Irșa — 
Borodino și altele.

In felul acesta vor îi înfăp
tuite prevederile Programului 
P.C.U.S. — ca în viitorii 20 
de ani în Siberia să se asigu
re crearea unor noi baze ener
getice prin folosirea zăcămin
telor ieftine de_căsbune și va- 
ІогійеагеЭГ'resurselor hidrauli
ce ale Angarei și Eniseiului.

la tribuna O.N.U. reprezen- 
țărilor participante la blo- 
occidentale sfătuiesc Portu- 

să reflecteze bine și să nu-i 
pe aliații săi într-o situație

De 
tanții 
curile 
galia 
pună 
dificilă. Ei nu prezintă însă nici 
o propunere concretă. Acest lucru 
a caracterizat și cuvîntarea din 19 
ianuarie a reprezentantului Iranului. 
El și-a exprimat speranța că dis
cutarea situației din Angola în A- 
dunarea Generală a O.N.U. va a- 
juta Portugalia să adopte o altă 
atitudine care să asigure „regle
mentarea pașnică11.

Luînd cuvîntul la plenara din 
19 ianuarie reprezentantul R.S.S. 
Bieloruse, P. E. Astapenko a subli
niat că guvernul dictatorului fas
cist Salazar duce un înverșunat răz
boi colonial împotriva poporului 
angolez care luptă pentru înfăptui
rea în țara sa a principiilor inde
pendenței și libertății, proclamate 
în istorica declarație cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. Războiul co
lonial dus de Portugalia împotriva 
poporului angolez crează o pri
mejdie pentru pace și securitate.

P. E. Astapenko a sprijinit în- 
trutotul proiectul de rezoluție al 
Bulgariei și Poloniei supus exami
nării delegaților. Acest proiect de 
rezoluție, a spus el, propune mă
suri concrete pentru înfăptuirea cît 
mai grabnică a dreptului poporului 
angolez la dezvoltare indepen
dentă.

GENEVA 20 (Agerpres). - 
TASS transmite :

La 19 ianuarie a avut loc cea 
de-a 351-a ședință a conferinței 
celor trei puteri cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară. La această ședință, prezi
dată de reprezentantul S.U.A., C. 
Steele, a luat cuvîntul reprezentan
tul Uniunii Sovietice, S. K. Ța • 
rapkin.

El a declarat că în cursul șe
dinței precedente reprezentantul 
S.U.A. a prezentat în mod dena
turat desfășurarea tratativelor de 
la Geneva.

Statele Unite și1 aliații lor din 
blocul N.A.T.O. nu vor să accepte 
un acord care să prevadă încetarea 
imediată a tuturor experiențelor cu 
arma nucleară în orice condiții. 
De aceea ei preferă să denatureze 
adevărata stare de lucruri. Ei fac 
aceasta pentru a fugi de răspun
derea care le revine pentru eșuarea 
tratativelor de la Geneva și pentru 
a abate atenția opiniei publice mon
diale de la un fapt periculos pentru 
cauza păcii și anume refuzul de a 
încheia un acord cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară.

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
a subliniat că această orientare a 
puterilor occidentale este determi
nată de politica S.U.A. și ă alia- 
ților lor din blocurile agresive care 
este primejdioasă pentru cauza pă
cii.

Guvernul sovietic nu poate privi 
cu indiferență la toate aceste ac
țiuni ale puterilor occidentale.

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
a prezentat apoi într-o formă pre
liminară unele observații și consi
derente în legătură cu propunerea 
prezentată la 18 ianuarie de 
S.U.A. de a se transfera comite
tului pentru dezarmare al celor 18 
State problema încetării experien
țelor nucleare.

Stîrnește îngrijorare faptul că re
prezentantul S.U.A. a evitat să 
răspundă la întrebarea noastră și 
anume dacă Statele Unite inten
ționează să antreneze comitetul ce
lor 18 la examinarea unui acord 
separat pentru încetarea experien-

țelor, sau dacă ele țin seama de 
faptul că trebuie încheiat un acord 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală și că în cadrul acestui a- 
cord își va găsi soluționarea pro
blema încetării experiențelor.

Guvernul sovietic este de părete 
că încheierea și înfăptuirea trata
tului cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală ar rezolva și pro
blema încetării experiențelor nu
cleare. Problema încetării experien
țelor nucleare are sens să fie exa
minată în Comitetul celor 18 state 
ca parte inalienabilă a tratatului 
cu privire Ia dezarmarea generală 
și totală.

Referindu-se în continuare la 
poziția Uniunii Sovietice în proble
mele controlului asupra încetării 
tuturor experiențelor nucleare, re
prezentantul Uniunii Sovietice a 
arătat că problema nu constă în 
control, așa cum încearcă să de
monstreze reprezentanții puterilor 
occidentale, ci în nedorința guver
nelor S.U.A. și Angliei de a ajun
ge la un acord, pe o bază reciproc 
acceptabilă, asupra interzicerii ex
periențelor cu arma nucleară.

Dacă S.U.A. și Anglia nu-și vor 
revizui poziția în această problemă 
și nu vor ajunge la acordul pro
pus de Uniunea Sovietică cu privire 
la interzicerea experiențelor cu ar 
та nucleară, ele vor purta răspunj 
derea pentru toate consecințele a- 
cestor acțiuni.

Reprezentantul american nu a 
putut în fond să dea vreun răs
puns la declarația reprezentantului 
sovietic. In loc de aceasta el a 
spus că guvernul S.U.A. intențio
nează să propună crearea unui co
mitet pentru studierea interzicerii 
experiențelor nucleare, care să-și 
desfășoare activitatea în cadrul co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare în calitate de subcomitet.

Următoarea ședință va avea loc 
la 23 ianuarie.

Manevre diplomatice americane
BUENOS AIRES 20 (Agerpres). 

In cadrul febrilelor manevre diplo
matice pe care le desfășoară în pre
zent Statele Unite pentru a deter
mina guvernele anumitor țări din 
America Latină să adopte la con
ferința de la Punta del Este o 
poziție favorabilă planurilor nord- 
americane de sancționare a Cubei 
se înscrie și recenta întrevedere 
dintre Robert F. Woodward; se
cretar de Stat adjunct al S.U.A. 
pentru problemele interamericane 
și Miguel Angel Carcano, ministrul

Afacerilor Externe al Argentinei, 
urmată de o întrevedere cu preșe
dintele Frondizi. După cum rela
tează agenția Associated Press, 
fiind întrebat de ziariști despre o- 
biectul convorbirilor, Woodward a 
refuzat să-l dezvăluie, 
ționează agenția, este 
că popasul făcut aici 
ward are drept scop
poziții unice a celor mai mari țări 
latino-americane și a Statelor Uni
te"; împotriva Cubei.

„Dar, men- 
neîndoielnic 
de Wood- 
găsirea unei

©

Președintele Kennedy
NEW YORK 20 (Agerpres).
La 19 ianuarie președintele J. 

Kennedy s-a întîlnit la 
„Waldorf-Astoria11 
secretarul general 
O.N.U.

s-a întîlnit cu U Thant

R E AC

hotelul 
cu U Thant, 

provizoriu al

Un purtător de cuvînt al O.N.U. 
a declarat că președintele Kennedy 
și U. Thant au discutat problema 
viitorului Organizației Națiunilor 
Unite.

WASHINGTON
Mesajul de buget 

greșului de președintele Kennedy 
a stîrnit o serie de reacții negative 
în rîndurile congresmenilor repu
blicani care își exprimă în gene
ral scepticismul față de posibilita
tea realizării „modestului excedent 
bugetar de 500 milioane dolari, 
prevăzut pe hîrtie și care trebuie 
să înlocuiască un deficit de 7 mi
liarde dolari din anul în curs" 
(France Presse).

Leslie Arends, membru al Ca
merei reprezentanților pentru statul

---------------O--------------- .

ȚII NEGATIV E...
20 (Agerpres). 
prezentat Con-

Illinois, a calificat -proiectul de 
buget drept „total nerealist.... Ni
mic altceva decît un document po
litic cuprinzmd ficțiunea unui echi
libru"'. Arends a subliniat că nu 
întrevede nici o șansă de realizare 
a surplusului bugetar prevăzut de 
Kennedy.

Republicanul John Taber (New 
York), membru al comitetului pen
tru alocații al Camerei, a declarat, 
de asemenea, că realizarea unui ex
cedent bugetar nu este posibilă și 
a prezis că Congresul va reduce 
din sumele cerute de Kennedy.

PROGRAM DE RADIO
22 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal, 7,10 Melodii distractive, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 Pe 
aripile valsului, 9,00 Tinerețeb ne 
e dragă, 9,20 Muzică simfonică, 
10,08 Muzică corală romînească, 
11,03 Fragmente din opera „Aida*1 
de Verdi, 12,30 Lucrări de com
pozitori romîni, 13,05 Concert de 
muzică ușoară, 14,00 De la fluier 
la marile ansambluri, 15,10 Muzică 
de cameră de Schubert, 15,45 Mu
zică ușoară romînească în inter
pretarea tinerilor noștri soliști,
17.15 „Frumos ești București11 — 
program de cîntece, 18,00 Din 
viața de concert a Capitalei, 18,40 
Muzică distractivă de compozitori 
din R.P. Polonă, 19,30 Interpreți 
de frunte ai muzicii populare ro- 
mînești, 21,00 Program pentru iu
bitorii muzicii populare romînești, 
22,30 Program de bolerouri. PRO
GRAMUL II. 12,45 Muzică din 
filme, 13,15 Reportaj, 14,30 Me
lodii populare romînești și ale mi
norităților naționale, 15,30 Muzică 
sovietică de estradă de Arno Ba
badjanian și Serghei Agobabov,
16.15 Prelucrări corale, 16,30 Vor
bește Moscova ! 18,35 Muzică 
populară romînească interpretată 
de Nelu Huțu, Constantin Dobre 
și Constantin Busuioc, 19,40 „Ghid 
muzical11 (10) (reluare), 21,00 Ac
tualitatea radio, 22,00 Din cînte- 
cele și dansurile popoarelor.
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CINEMATOGRAFE
22 ianuarie

PETROȘANI - 7 NOIEM
BRIE : Secțiunea Va ; AL. SA- 
HIA : Poveste despre o fată ; PE- 
TRILA : Strada preriilor ; LO- 
NEA: Taina cetății ; ANINOA- 
SA : Doctorul din Bothenow ; 
VULCAN : Pînze purpurii ; URI- 
CANI : Porto franco.
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