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Cuvkitarea tovarășului 
Gheorghe Gheorgfciu-Dej 

la Conferința pe țară a scriitorilor

multilateral 
literare și 
Scriitorilor, 
dezvoltare

în cei 5 ani care despart

problemele 
ale activității 
Ele ilustrează 
a literaturii

Dragi tovarăși și prieteni,
Am deosebita plăcere și bucurie 

de a mă afla în mijlo'cul reprezen
tanților de seamă ai literaturii 
noastre și de a aduce Conferinței 
pe țară a scriitorilor un salut căl
duros din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romine, (aplauze 
furtunoase).

Dezbaterile acestei Conferințe 
s-au caracterizat prin spirit prin
cipial, combativitate, ținută înaltă, 
tratând 
creației 
Uniunii 
rodnica 
noastre
Conferința actuală de primul Con
gres al scriitorilor.

In această perioadă, proza, poe
zia, dramaturgia s-au îmbogățit 
cu opere valoroase. Inspirată din 
actualitate, din munca avîntată a 
poporului, tematica nouă și-a câș
tigat locul de frunte în literatură. 
Scriitorilor aparținînd generațiilor 
mai vîrșțnice li s-au alăturat nu
meroase talente tinere, formate în 
anii orînduirii populare.

însuflețiți de chemarea Congre
sului al Ш-lea al Partidu
lui. Muncitoresc Romîn de a făuri 
opere la nivelul înaltelor exigențe 
artistice și ideologice ale partîdu- 
dului și poporului, oamenii de li 
tete și-au înmănunchiat puterile 
creatoare pentru a răspunde cu 
cinste așteptărilor și cerințelor mi
lioanelor de cititori pe care-i 
astăzi literatura.

Exemplu de înaltă măiestrie, 
dragoste pentru chemarea lor
scriitori, de conștiință patriotică, 
le este tuturor oamenilor de litere 
Opera străluciților reprezentanți ai 
literaturii romîne clasice și contem
porane — Mihail Sadoveanu și 
Tudor Arghezi. (aplauze).

Trăim epoaa cea mai bogată în 
înfăptuiri din istoria țării noastre.

are

de 
de

In toate domeniile vieții sociale 
au loc profunde transformări re
voluționare. Clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea își con
sacră în întregime energia și capa
citatea lor de creație grandioasei 
opere de desăvîrșire a construcției 
socialiste și de creare a condițiilor 
în vederea trecerii treptate la co
munism.

In această tetapă istorică de dez
voltare a societății noastre, litera
turii îi revine misiunea de mare 
răspundere de a contribui prin toa
tă forța ei de în'rîurire la formarea 
și dezvoltarea conștiinței sodaliste, 
la făurirea omului nou, a moralei 
socialiste, a atitudinii noi față de 
muncă și sodetate, la înlăturarea 
din conștiința oamenilor a influen
țelor ideologiei și educației burghe
ze. Creația literară are menirea 
de a reflecta puternicul avînt al 
construcției economiei și culturii 
socialiste, schimbările în modul de 
viață al poporului, de a zugrăvi 
chipul luminos al muncitorului, al 
țăranului colectivist, al intelectua
lului, de a cultiva in inimile oa‘ 
tnenilor mîndria patriotică îndem- 
nîndu-i la noi fapte eroice, pentru 
triumful celor mai înaintate idei ale 
timpului nostru, ideile comunismu
lui.

Realitatea noastră este un izvor 
viu de inspirație pentru făurirea 
de opere literare la un înalt nivel 
artistic. Scriitorii noștri cei mai 
buni își datorează succesele stră
duinței de a cunoaște mai bine rea
litatea, de a pătrunde mai adine în 
viața interioară a oamenilor mun
cii, constructorii societății socialiste.

Opere care să-și croiască drum 
spre inima oamenilor, înfruntînd 
cu trăinida lor timpul, nu pot fi 
scrise din fuga condeiului, ci sînt 
rezultatul cunoașterii adinei, a stu
diului îndelungat al realităților, al 
unui susținut efort artistic, a muncii 
de migală a creatoruilui, pătruns 
de modestie și exigență față 
roadele trudei sale.

(Continuare în pag- 3-a)
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Noi unitafi
Pentru extinderea rețe

lei comerdale, se vor 
deschide anul acesta 4 noi 
unități la parterul blocu
rilor aflate în construc
ție Ia Petroșani și două 
la Viscoza — Lupeni. La 
magazinul alimentar nr. 
15 din cartierul Gh. Di-

LA ȘANTIERUL
Au început lucrările de 

betonate a plăcii radiale 
pe care se va execută 
construcția noului amfi
teatru al Institutului de

Citiți în pagina IV-a:
• Conferința popoarelor Ia tino-americane de la Havana
• S.U.A. intenționează să folosească flota a 7-a in spriji

nul colonialiștilor olande zi
• Lucrările Adunării Gener ale a O.N.U.
• Crearea Comitetului spec ial pentru examinarea proble

mei aplicării „declarației cu privire la acordarea inde
pendenței popoarelor coi oniale"

comerciale
mitrov — Petroșani se va 
introduce desfacerea lap
telui la domiciliu prin a- 
bonament, iar magazinul 
nr. 16 Lonea va fi repro
filat pe țesături — con
fecții, tricotaje, mercerie, 
parfumerie.

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

AMFITEATRULUI
mine din Petroșani, 
la începutul noului 
universitar, clădirea 
fi gata, studenții urmînd 
să înceapă cursurile în 
ea.

Pînă 
an 
va

----------------- ©-------------- --

Sporește numărul depunătorilor
In primele două deca

de din ianuarie a.c., uni
tățile C.E.C. din Valea 
Jiului au înregistrat suc
cese însemnate. Datorită 
muncii de popularizare a 
avantajelor păstrării dis
ponibilului numerar la 
C.E.C., în cele 20 de zile 
trecute, numărul depună 
tori lor a crescut cu 318

persoane, iar al depună
torilor prin consimțămînt 
scris cu 193 persoane.

Paralel cu aceasta, a 
sporit mult și volumul de
punerilor care a înregis
trat o creștere de 
275.000 lei. iar creșterea 
medie de sold a depune
rilor aflate la C.E.C. se 
ridică la 10 la sută.

Nou e orașul Uricani, nou e și magazinul, 
dar... ghetuțele Niculinei sînt și mal noi. -

Vaccinări antipoîiomielitice
— Mămico, nu doare?... Și micuța Kereszteș 

Rozi, de 4 anișori, strînge mai tare mina măi
cuței.

— Nu puișor, nu doare. — răspunde în loc 
doctorița de serviciu de, la circumscripția a IV-a 
sanitară — Petroșani. Uite o bomboană, atî- 
ta-i tot.

Lăcătușul Sibișan Victor conduce o brigadă de tineret 
preparația Lupeni. Brigada lui este fruntașă in întreținerea 
stalațiilor de zețaj și mediu dens. Iată-1 stind de vorbă cu 
din tovarășii săi de muncă, Bara Cornel și Ivanciu Nicolae.

— ....... ' ................................................... =-----------------
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Fetița ronțăie 
bomboana-vaccin, 
punde, în risetele 
zenți :

— E bună. Mai

cu plăcere 
apoi 
celor

vreau

răs- 
pre-

1
...La 22 ianuarie a ineeput în 

toată Valea Jiului b largă ac
țiune a organelor sanitare pen
tru vaccinarea antipoliomieli- 
țică . (paralizie infantilă) a 
populației pînă la vîrSta de 31 
ani.

Incepînd de la Lonea, unde 
lucrează medicii Augustin B„ 
Bălașu I., pînă la Banița, me
dic Dogan E., și la/ Lupeni, 
mediei Ravas T., Mihăiescu V., 
Balog L., șemșei C., zeci de 
lucrători Sărutări desL;Șoâră o 

executîhd 
irițreprin- 

sanitare, 
pentru a

■ ■■>»-■ ★ ir.......... '
Eleva Nistor Gabriela, de 

la Școala medie din Vulcan, 
st străduiește să învețe bine, 
să ia numai note de nouă și 
zece. Pe primul trimestru stră
daniile elevei au fost răsplă
tite. In catalogul clasei a Il-a, 
in dreptul numelui Nistor Ga
briela sînt înșiruite notele rîv- 
ntte : nouă și zece.

l
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Cenușa de termocentrală - un prețios material 
pentru construcții■ ■

rodnică activitate 
vaccinările la școli, 
deri, circumscripții 
vizitind cartierele
cuprinde cele 61.000 persoane 
planificate.

In numai două zile de ac
țiune, s-a realizat aproape 40. 
la sută din numărul de vacci
nări totale.

Betonul celular — eu greu
tate specifică redusă, rezisten 
ță mecanică ridicată și pro 
prietăți termoizolatoare supe
rioare — constituie un mate
rial de construcții nou, cu po
sibilități de folosire din ce în 
ce mai mari.

Din beton celular se pot fa
brica în special materiale de 
zidărie, elemente pentru aco
perișuri de hale industriale, 
planșee, plăci pentru pardo
seli etc. Elementele din beton 
celular pot fi simple sau ar
mate. Betonul celular se uti
lizează și ca material de izo
lare termică pentru pereți și 
planșee. Este unul din materia
lele de viitor in domeniul con
strucțiilor. El se prelucrează 
ușor, puțind fi găurit sau tă
iat cu fierăstrăul, reține bine 
cuiele bătute. De asemenea, 
prezintă, avantajul că pentru 
fabricarea lui se folosesc surse 
de deșeuri industriale.

AVANTAJELE PRINCIPALE
Prin folosirea betoanelor ce

lulare ca material de zidărie 
se pot obține următoarele a- 
vantaje :

1. Capacitatea de izolare ter
mică și fonică ridicată. După 
rezultatele probelor de pînă a-

cum, în condițiile climaterice 
din țara noastră, pereții- din 
cărămidă de 37,5 cm. grosime 
se pot înlocui cu pereți din 
beton celular de 20 cm. gro
sime.

2. Reducerea greutății con
strucției. Prin folosirea beto
nului celulăr experimentat în 
Valea Jiului s-a ajuns la o 
reducere a greutății zidurilor 
de pînă la 40 la sută față de 
greutatea zidurilor de cărămi
dă. De aici rezultă importante 
economii de materiale și la 
părțile care susțin elementele 
din beton celular (fundații), 
economii la- cheltuieli de trans
port, la manopera de montaj, 
etc.

3. Folosirea unor materiale 
locale existente în cantități 
mari. La Paroșeni halda de 
cenușă se află, din punct de 
vedere al transporturilor, în- 
tr-un loc bine plasat.' Afară 
de aceasta, cenușa constituie 
un material local de construc
ții de bună calitate.

4. Economii
Pentru 
blocuri 
nopera 
la sută 
cesară 
de cărămidă.

la manoperă.
1 m.c. de zidărie din 
de beton celular, ma- 
necesară este cu 65-70 
mai mică decît cea ne- 
pentru 1 m.c. zidărie

j 
rea procesului ? 
In condițiile in ( - , ; ---- {

I
i

>
con- l

5. Simplificarea 
de fabricație. 1 
care s-a produs betonul celu
lar experimental în Valea Jiu
lui (fără tratament prin abu
rire) ciclul de fabricație al a- 
cesțuia este de 48 ore. Folo
sind aburirea, timpul de 
fecționare poate 
ore.

6. Reducerea 
strucțiilcr.

fi redus
con- 

la 24

costului 
strucțiilcr. La producția In
tr-un atelier de prefabricate, 
prevăzut cu utilaj pentru ridi
carea pe verticală și cu insta
lație de aburire, prețul de cost 
pentru producția a 1 m.p. de 
zidărie din. beton celular va 
ajunge cu 30 la sută mai 
tin decit 1 m.p. de zidărie 
cărămidă.

CARACTERISTICILE 
MATERIALULUI

Compoziția chimică a cenu
șii este apropiată de aceea a 
trasului. Cenușa devine acti- > 
vă, dacă e folosită împreună 5 
cu un activator (var, ciment, ' 
ipsos).

Bazîndu-se pe aceste proprie
tăți ale cenușei s-au făcut 
mal multe serii de încercări 
In vederea obținerii unor be-

ief- 
din

j

>

î
>
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Concursul cultural
■ \ al pionie Hor 

și școlarilor
Recent a avut loc faza pe loca

lități a . concursului cultural, .al 
pionierilor și școlarilor, la care au 
luat- parte un mare. număr. de. e- 
levi. ;

In Petroșani, o trăsătură a con
cursului a fost participarea, activă 
a tuturor școlilor, numărul, mare 
de concurenți 
Patru din cele cinci școli de . 
ani din Petroșani au prezentat 
coruri destul de numeroase și bi
ne pregătite. Este demn de re
marcat corul Școlii de 7 ani nr. 
1 care s-a uovedit a fi bine pre
gătit, fiind îr.arumat de, prof. Ar
delean Lucian. Bucățile executate 
(„Partid iubit, părinte drag“, 
„Pionier, fruntea sus", „Ciobăna
șul") au demonstrat că pe lingă 
vocile existente în cor, a existat 
o preocupare pentru armonizarea 
lor, obținîndu-se un stil adecvat 
de interpretare pentru fiecare bu
cată. Corul Școlii de 7 ani nr. 4, 
s-a remarcat măi ales prin numă-

V. FtîLEȘI

î

!z la diferitele forme, i 
'ele cinci scoli de 7 )

(Coottr^xt i I- »-*)
sContinuare în pag. 3-a)



STEAGUL ROȘU

Cercurile вс economic concrctâ, in sprijinul 
îndeplinirii sarcinilor economice sporite pe anul 1902

Pe margt&ea consfătuirii organizate cu propagandiștii cercurilor de economie concretă
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Zilele trecute, la indicația Comitetului orășenesc de 
partid, redacția ziarului nostru a organizat, împreună cu 
Cabinetul de partid, o consfătuire cu propagandiștii cer
curilor de economie concretă consacrată sporirii aportului 
icestel forme a invățămtntu lui de partid la rezolvarea im
portantelor sarcini care revin colectivelor minelor și Între
prinderilor Văii Jiului din hotărlrile Conferințelor regională 
și orășenești de partid, la. intensificarea luptei lor in ve- 
drnfea înfăptuirii mărețului program de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

La consfătuire au participat propagandiștii cercurilor 
de economie concretă din întreaga у ale a Jiului, printre 
care tovarășii Bălu Ioan, Ardelean Victor, Oeroglici loan, 
farga Alexandru din Lupeni, Muntean Carol, Moșescu Gbeor- 
ghe de la mina Petrila, Mă cran Gheorghe de la termocen
trala Paroșeni, Ceaușescu Titus, Calaneea Ileana din Pe
troșani și alții.

Au fost prezentate cite va referate, in jurul cărora s -au 
purtat discuții.

Prezentăm, in pagina de față, In prescurtare, citeva

♦ 
» 
♦ 
♦ 
4 
i 
4 
4 
4
* din referatele expuse hi cadrul consfătuirii.
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In lumina teoriei marxist-leniniste 
și a politicii partidului

In activitatea 
cercurilor de eco
nomie concretă se 
ridică deseori, cu 

insistență, o problemă : ce trebuie 
făcut ca ședințele lor să nu se 
transforme în consfătuiri de pro
ducție. Pentru că într-adevăr, de 
multe ori, temele puse în dezba
terea cercului de economie concre
tă se referă la aceleași probleme 
pe care le întilnim pe ordinea de 
zi a consfătuirilor de producție.

Singurul răspuns la această pro
blemă este următorul : tratarea 
problemelor concrete ale economiei 
să se facă în lumina teoriei mar
xist-leniniste și a politicii partidu- 
lui.Adică, incluzmd în programul 
cercului o temă izvorită din sar-, 
cănile pe care le ridică producția, 
să iucnem tezele teoretice ale 
marxism-leninismului care se refe* 
ră; la problema respectivă, docu
mentele în care sînt subliniate sar
cinile puse de partid în acel do
meniu și, înarmați cu concluziile 
trase din acest studiu, să analizăm 
atent, științific, situația din mina 
noastră, din sectorul nostru, să ne 
orientăm asupra a oeea ce trebuie 
fă«t în mod concret pentru trans
punerea în viață a sarcinilor econo
mice pe care ni le încredințează 
partidul. Fără îndoială că venind

ing. DAN COCOTA 
propagandist — Aninoasa

la ședința de în
vățămînt înarmați 
cu suficiente cu
noștințe teoretice 

cunoscînd temeinic sarcinile, situa
ția concretă în sector, cursanții cer
cului vor purta discuții creatoare, 
din care vor izvorî propuneri con
crete de măsuri tehnico-organiza- 
torice și politice în vederea inten
sificării luptei pentru realizarea 
sarcinilor economice.

Qim ne-am preocupat, concret, 
de asigurarea acestui lucru ? Cu o 
iuaă înainte, cursanților li se rea
mintește tema care urmează să fie 
dezbătută în ședința de învățămînt. 
Odată cu aceasta, li se indică bi
bliografia I din operele clasicilor, 
din manualul de economie politi
că, broșuri, precum și din docu
mentele celui de-al IIlTea Con
gres al P.M.R. Cursanților li se 
indică, de asemenea, să cunoască 
sarcinile de plan și angajamentele, 
să studieze modul cum trebuie 
muncit mai bine pentru îndeplini
rea lor.

Bineînțeles, pentru aceasta se 
cete preocupare din partea propa
gandistului, sprijin din partea or
ganizației de partid. Numai astfel 
se asigură principala condiție ca 
activitatea cercului de economie 
concretă să aibă un caracter con
cret și eficient.

In 1962 în fața —=—
minerilor din sec" VICTOR CRISTIAN 
torul XI investiții propagandist — mina Petrila 
al minei Petrila —•
stau sarcini importante. Colectivul 
sectorului și-a stabilit drept obiec
tiv să pregătească noi orizonturi și 
fronturi de lucru să obțină o îna' 
intare medie pe lună de cel puțin 
50 metri, iar la lucrările, importan
te avansări lunare de 65—75 me
tri. Pentru realizarea acestor sar 
cini colectivul sectorului și-a pro
pus să utilizeze din plin mijloacele 
mecanice de încărcat, perforat, să 
susțină o bună parte din lucrările 
de deschideri cu armături Т.Н., iar 
la betonate să utilizeze oofraje me
talice recuperabile.

Ținînd seama de acest lucru, bi
roul organizației de partid s-a o" 
rientat ca în programul cercului 
de economie concretă să fie intro
duse teme strîns legate de aceste 
sarcini. In program s-au prevăzut 
referate despre „Prețul de cost și 
căile reducerii lui“, „Creșterea pro
ductivității muncii - - factor impor
tant în realizarea planului", „Re
ducerea consumului specific de ma
terial la lucrările de investiții", 
„Folosirea din plin a capacității de 
producție a utilajelor miniere" ș.a.

încă după primele ședințe ți
nute cu membrii cercului s-a putut 
constata eficacitatea învățământului 
de partid, preocuparea cursanților 
față de studiu. Cu prilejul discu
țiilor purtate asupra referatului in
titulat „îmbunătățirea calității lu
crărilor mecanice de montaje la in
vestiții", majoritatea cursanților 
s-au pregătit temeinic, au venit cu 
propuneri concrete care au dus la 
îmbunătățirea calității lucrărilor de 
montaj. Cursantul Popa loan 50 a 
propus confecționarea unui dispozi
tiv pentru extragerea coloanelor de 
sondaj rămase în interiorul găuri
lor, precum și un dispozitiv de 
legat furtunurile de aer comprimat, 
lucru cate a făcut să fie eliminate 
agrafele și clemele de legat furtu
nuri. Această propunere aduce im'

portante economii 
exploatării noas
tre și a fost pro - 
pus pentru extin

dere și la restul minelor din Va
lea Jiului. O propunere a tovară
șului Gaier Victor, se referă la 
confecționarea unui dispozitiv de 
sudat tuburi grele cu diametrul pî- 
nă la 300 mm. Această propunere 
a fost studiată de conducerea ex
ploatării și aplicată în producție.

In ultima vreme, în sectorul de 
investiții s-au extins perforajul u- 
med la brigăzile ce lucrează la să
parea galeriilor prindpale și a al
tor lucrări de pregătiri în piatră. 
In această privință uri aport deo
sebit l-a adus tot cursantul Popa 
Ioan 50, care împreună cu alți to
varăși din cerc s-au ocupat de exe
cutarea instalațiilor necesare per
forării umede, a ținut convorbiri 
cu brigăzile de, mineri despre im
portanța aplicării perforajului u- 
med, despre avantajul pe care a- 
cesta îl prezintă pentru sănătatea 
minerilor.

Despre introducerea și extinde
rea perforajului umed la cît mai 
multe fronturi de lucru din secto
rul de investiții s-a prevăzut un 
referat special în planul tematic al 
cercului în noul an de învățămînt. 
Aoest referat urmează a fi predat 
în prima ședință a cercului.

Planul tematic al cercului cu
prinde cele mai importante proble
me ce stau în fața colectivului nos
tru și urmărește felul prin care se 
pot crea minerilor condiții tot mai 
bune de lucru.

Pe viitor, cercul nostru și-a pro
pus să aducă uri aport mai mare 
la îmbunătățirea principalelor sar
cini ce stau în fața noastră in 1962. 
In acest scop ne vom îngriji ca re
feratele ce vor fi prezentate în fața 
cursanților să aibe un conținut de 
idei cît mai bogat, să analizeze 
principalele sarcini economice ale 
sectorului.

Tov. VICTOR CRISTIAN 
propagandist, mina Petrila

Propagandiști 
fruntași

Tov. COCOTA DAN 
propagandist 

mina: Aninoasa

Tov. COMȘA MIHAI 
propagandist 

Depoul C.F.R. Petroșani

Eficacitatea 
cercului

cerință principală în activitatea 
de economie concretă

i
♦
î

№ valoros schimb de experiența 
intre propagandiști

jurul referatelor prezen- 
au luat cuvin tul nume- 
propagandiști care au

f Criteriul principal 
a activității cercului 
concretă îl constituie 
lui, contribuția pe care el o aduce 
la sprijinirea luptei întregului co
lectiv de muncitori și tehnicieni 
pentru îndeplinirea planului 
producție, a angajamentelor de 
trecere.

In cercul pe căre i conduc 
mina Vulcan, se pune un mare ac
cent pe eficacitate. Căutăm ca fie
care ședință de învățămînt să se 
încheie cu propuneri judicioase 
care să constituie pentru colecti
vul de mineri și tehnicieni al sec
torului un sprijin efectiv în îmbu
nătățirea procesului de producție, 
în creșterea randamentelor, în rea
lizarea de economii.

Iată câteva exemple. In cadrul 
dezbaterii unei teme legate de ex
tinderea tehnicii noi la mina Vul
can, s-a arătat documentat, cu jus
tificare economică, necesitatea in
troducerii de crațere in cîteva aba
taje cameră din sectorul IV, pre-* 
cum și a unei mașini de încărcat 
la brigada de pregătiri condusă de 
tov. Pădureanu de la orizontul 480. 
Studiul eficacității economice din 
care reiese necesitatea introducerii 
acestor utilaje a fost făcut de tov. 
Varga Alexandru, maistru electro
mecanic, membru al cercului nos
tru.

Intr-o dezbatere despre prețui 
de cost, în cerc s-a ridicat proble
ma rentabilității exploatării pilie-

de apreciere 
de economie 

eficacitatea

de 
în-

ing. NICOLAE LUPȘA 
propagandist — mina Vulcan

rului din stratul UI la puțul Pies' 
nitoarea, s-a arătat că exploatarea 
acestui pilier, atacat din partea 
estică, necesită un mare volum de 
cheltuieli de regie, un consum mare 
de material lemnos, căi de acces 
costisitoare, din cauza unor lucrări 
vechi. In cadrul dezbaterilor s a 
găsit că este mult mai rentabil ca 
acest pilier să fie exploatat odată 
cu stratul IV, după ce vor fi ter
minate lucrările de pregătiri în 
acest raion. S-a făcut către condu
cerea minei propunerea de a se 
întrerupe pentru o perioadă ex
ploatarea acestui pilier, deoarece 
nu peste multă vreme vor fi create 
condițiile ca aceste rezerve de căr
bune să fie exploatate mult mai 
ieftin, cu o productivitate ridicată 
și la un preț de cost redus, odată 
cu stratul IV. Brigada condusă de 
tovarășul Vizi Andrei, singura care 
lucrează în acest pilier, poate fi 
plasată într-un abataj cameră ga
ta pregătit pe stratul V. S-a ară
tat documentat că prin aceasta se 
fac economii importante de posturi 
la întreținere, de material lemnos, 
iar randamentele cresc. Țin să 
arăt că această propunere a fost 
apreciată de conducerea minei și 
acum se află în curs de rezolvare.

In cadrul cercului a fost dezbă*

tută nu de mult tema „întrecerea 
socialistă — pîrghie importantă de 
intensificare a luptei 
plinirea și depășirea 
ior“. Expunerea la 
a fost făcută de tov. 
ședințele comitetului 
minei. In expunere 
învățătura leninistă despre întrece
rea socialistă, s-a arătat opoziția 
dintre întrecerea socialistă și con
curența capitalistă. întrecerea socia
listă presupune ajutor reciproc in 
muncă, spre a se obține un avînt 
general în opera de construire a 
vieții noi. De aici s-a desprins ne
cesitatea de a face mai mult pentru 
generalizarea experienței fruntași
lor, de a da tot sprijinul brigăzilor 
rămase în urmă spre a se ridica 
la nivelul celor fruntașe. In cerc 
s-au formulat propuneri concrete 
pentru ajutorarea brigăzilor condu
se de tov. Zercula I-, Diaconu L. 
și Patru T. pentru a le ridica la 
nivelul planului, de a le asigura 
condiții pentru ca minerii acestor 
brigăzi să simtă satisfacția dato
riei împlinite. Putem arăta că a- 
ceste brigăzi sine acum la plan.

Membrii cercului nostru sînt ho- 
tăriți ca participînd la dezbaterea 
temelor cuprinse în programul de 
învățămînt, să vină cu propuneri 
bine gîndite, să lupte pentru apli
carea lor, spre a contribui astfel 
la creșterea eficacității cercului de 
învățămînt. . •

pentru înde- 
angajamente- 

această temă 
Pașca I. pre- 

sindicatului 
s-a înfățișat

! 
I 
i i t ! i 
I

In 
tate 
roși 
vorbit despre experiența po
zitivă a cercurilor pe carp le 
conduc, despre metode, des
pre preocuparea pentru apli
carea concluziilor practice ca
re se desprind din dezbateri 
pentru îmbunătățirea proce
sului de producție. Luînd cu- 
vintul în cadrul consfătuirii, 
tovarășul Ungur Pompiliu, 
directorul Cabinetului de 
partid, a făcut unele preci
zări în ceea ce privește mo
dul în care trebuie să-și des
fășoare activitatea cercurile 
de economie concretă.

S-au putut trage multe În
vățăminte din euvîntul tov. 
ing. Suciu Sever de la I. E. 
Lupeni, care a arătat că in 
cadrul cercului s-au format 
colective pentru studierea a- 
numitor probleme legate de

♦

4 
î
*
J folosirea capacității utilaje- 
* Ier, reducerea prețului de 
4 cost, ceea Ce a contribuit la 
'Îmbunătățirea activității eco

nomice a întreprinderii. Un 
alt cerc de economie concre
tă — acela condus de tov. 
Bălu Ioan de pe șantierul de 
construcții din Lupeni — a 
prezentat conducerii șantie
rului propuneri pentru orga
nizarea recepției calitative pe 
faze a lucrărilor, prin a că

*
♦
4
4
♦
♦
♦
♦
*
♦
4
4 , _
J rei aplicare s-a înregistrat un 
f salt in calitate, construcții- 
« ior.
♦ Din curintul tov. Ledrer Io-

sif, propagandist al unui cerc 
de economie concretă de Ia 
mina Aninoasa, s-a văzut că 
studiindu-sc problema îm
bunătățirii transporturilor 
subterane la această mină 
s-a ajuns la concluzia că 
prin curățirea vagonetelor ae 
poate transporta mult mai 
mult cărbune la suprafață cu 
aceleași utilaje, cu același 
consum de energie. Pentru a 
se asigura curățirea eficientă 
a vagonetelor, s-a pus in 
funcțiune — in urma propu
nerilor făcute — un culbutor 
vibrant. Un calcul sumar a- 
rată că prin aceasta se ciștigă 
la fiecare vagonet — in me
die — 65 kg. la încărcare, 
ceea ce la numărul mare de 
vagonete ce sînt trase zilnic 
pe puț, Înseamnă o economie 
importantă de energie, vago
nete etc. Tovarășii Pop ZoI- 
tan de la Petrila, Ardeleanu 
Victor de la preparațla Lu- 
peni au înfățișat, de aseme
nea. metodele folosite in cer
curile pe care ei le conduc in 
vederea îmbunătățirii frecven
ței, rezolvării problemelor teh
nice ale întreprinderilor.

Discuțiile vii purtate în ju
rul diferitelor probleme ridica
te au transformat consfătui
rea într-un valoros schimb de 
experiență între propagan
diști, in vederea ridicării con
tinue a nivelului activității 
cercurilor de economie con
cretă.

4 
'♦ 
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HANDBAL. .. .----- —
București — Skoplje 22-9

In sala sporturilor de la Fio - 
reasca au continuat întîinirile din 
cadrul competiției masculine de 
handbal în 7 „Cupa orașului Bu
curești4. Jucînd foarte bine, hand* 
baliștii echipei București au în
vins cu scorul de 22-9 (8*1) echi
pa orașului Skoplje, obținînd astfel 
a treia victorie consecutivă. Echipa 
orașului Budapesta a dispus cu 
20'15 (8-8) de cea a orașului Mag
deburg. !

Turul ciclist al Egiptului
CAIRO. Cunoscutul alergător 

polonez Stanislav Krolak a cîștigat 
cea de-a 9-a etapă a Turului ci
clist al Egiptului. El a parcurs dis
tanța de 150 km. dintre orașele 
Ismailia și Mansurah în 3h42’50”, 
întrecînd la sprintul final pe iu
goslavul Șkerl și pe Butzke (R.D. 
Germană). Tricoul galben conti
nuă să fie purtat de Lothar Ap
pier (R.D. Germană) care a riști- I 
gat 6 din cele 9 etape disputate 
pină in prezent. El este urmat de 
Sebenik (Iugoslavia) la 2’43”, Scio. 
biorek (R.P. Polonă) la 5’32”. Pe 
echipe conduce R.D. Germană, ur
mată de R.P. Polonă, Iugoslavia și 
R.A.U. A abandonat ciclistul iu
goslav Nevio Valcic.

i

suHHi

Concurs de sărituri 
pe schiuri la Belgrad 
BELGRAD. Săritorii pe schiuri, 

de la trambulină din U.R.S.'S. și 
Iugoslavia s-au întrecut iiltr-un con
curs desfășurat la Stata Planicka. 
Pe primul loc s-a clasat campionul 
iugoslav Bojo Ems cu 224 puncte, 
cele mai bune sărituri ale sale au 
măsurat 83,5 și 82,5 m. Săritorul 
sovietic Koba Țakadze s-a clasat 
pe locul doi cu 214 puncte (cele 
mai bune sărituri : 82,5 și 81,5 
m.).

Sofia —- Budapesta 3-7
SOFIA. Pe patinoarul central 

din Sofia a avut loc întîlmrea in
ternațională de hochei p« gheață 
dintre selecționatele orașelor Bu
dapesta și Sofia. Hocheiștii ma
ghiari au prestat un joc mai bun 
adjudeeîndu-și victoria cu scorul de 
7-3 (3-2; 4-0; 0-1).

India a cîștigat turneul 
de hochei pe iarbă

DELHI. A luat sfîrșit turneul 
internațional ’ de hochei pe iarbă 
de la Ahmedabad. Primul loc a re
venit echipei Indiei care a cîștigat 
toate cele 9 întâlniri (18 puncte) 
înscriind 50 de puncte față de 
unul primit. Pe locurile următoare 
s-au clasat R.F. Germană 14 
puncte, Australia 13 puncte, Olan
da 11 puncte, Malaya 9 puncte. 
Noua Zeelandâ 7 puncte, Japonia 
6 puncte. Belgia 5 puncte, Indone
zia zero puncte.

Banik Ostrava 
învingătoare în Cuba
HAVANA. Echipa cehoslovacă 

de fotbal Banik Ostrava a susținut 
cel de-al cincilea meci jucînd la 
Santiago de Cuba cu o reprezen
tativă locală. Echipa cehoslovacă 
a cîștigat cu scorul de 11-4 (9-2).

Concursul cultural al pionierilor 
și școlarilor

(Urmare din pag. l-a)

mare al participanților (130).
i de 7 ani care nu

rul
Singura școală de __ ---- ... -
a prezentat cor este școala nr. 3, 
deși ar fi existat posibilități pen
tru a se face acest lucru.

Dintre formațiile de dansuri 
am reținut evoluția foarte bună a 
echipei Școlii de 7 ani nr. 2, care 
a interpretat un dans local deo
sebit de sugestiv. Ritmul de exe
cuție, intercalarea unor strigături 
actuale cu caracter local sau al
tora care se referă la viața ele
vilor au făcut ca, pe bună drep- 
tate, formația si cîștige locul l și 
prin aceasta să-și asigure partici
parea ' la faza următoare a , con
cursului.

Trei din școli (nr. 1, 4, .5) au 
prezentat scenele sau programe de 
brigadă, legate mai mult sau mai 
puțin de viața din școală. Scene
ta prezentată de formația Școlii 
de 7 ani nr. 4 („Curajosul Re
tried") a fost de un bun nivel 
artistic, interpreții dovedindu-se 
„în temă". Nu aceiași lucru se 
poate spune despre sceneta „Drum 
spre stele" pusă în scenă de co
lectivul Școlii de 7 am nr. 1 care 
nici ca subiect și nici ca interpre
tare nu s-a ridicat la nivelul ce
rințelor. ldeea scenetei в confuză.

Cu mult succes au evoluat so
liștii vocali din toate școlile (ex- 
ceptînd Școala de 7 ani nr. 5) care 
au izbutit ca alît prin 
cit și prin cintece să 
binemeritat succes, 
cintece populare și de 
șoari („De la Salva

I

interpretare 
obțină un 

Numeroase 
mujici u- 
la Vișeu",

Expoziția 
și... magazinul 
De dimineață pină seara, 

vizitatorii se perindă prin , 
noua expoziție de mobilă din 1

'!

(
<

i

s 
i
li

Petroșani. Ei admiră dormi
toarele tip „Satn Mare",, 
„Cluj", camerele combinate 
de tipul „București II", „Si
biu", „Căllman”, „Constan
ța” șl multe altele care stră
lucesc in lumina puternică, j 
cercetează prețurile expuse, < 
eclicită lămuriri de la perso < 
naiul present șl Înscriu cu- j 
vinte elogioase la adresa or- <; 
ganisatonlpr expoziției. 1 

Această expoziție a fost ' 
deschisă de-abia shnbătă du- ?, 
pă-amiază. Dar, efectul ei de '< 
reclamă, propagandă corner- ’ 
cială s-a făcut puternic sim- 
țit asupra activității mage- 
zinului de mobilă din Petro- 1 
șani. In trei zile de cind ( 
funcționează expoziția, per- ;! 
sonalul magazinului de mo- J 
bilă a făcut vînzări In va- ) 
loare de 83.953 lei l In deo- > 
sebi s-au vindut camere corn- j 
binate tip „Satu Mare”, „Si- > 
MU”, „Ciur, „Tudor Vladi- 5 
mirescu" apoi dormitoare ca ? 
șl piese separate. Anul aces- j 
ta in Valea Jiului va fi pu- j 
să in vinsare mobilă in va- ( 
loare de 20.000.000 lei.

„La oglindă", „Zii bade cu fluie
ra", „București", „Marea Neagră” 
etc.) au cîștigat pe deplin adeziu
nea publicului, au adus note bune 
pregătirii interpreților.

Recitările, de asemenea, au fost 
în număr mare. Cele mai reușite 
realizări în acest domeniu le-au 
făcut Bredan Silvia de la Școala 
de 7 ani nr, 2 cu poezia „Petre 
Gheorghe", Fodor Magdalena de 
la Școala de 7 ani nr. 1 cu poezia 
„Patria mea", Cărăguț Alexandru 
de la Școala de 7 ani nr. 4 cu 
poezia „Partidul" de Mihai Beniuc.

Soliștii instrumentiști (vioară, a- 
cordeon, muzicuță), de asemenea, 
au reușit să-și aducă o contribuție 
însemnată la reușita concursului, pre- 
Zentînd numeroase bucăți de muzi
că populară și ușoară.

In ansamblu, concursul a scos 
în relief existența a numeroase 
talente tinere, grija ce s-a acordat 
în școli pregătirilor în vederea a- 
cestei etape. Cea mai mare parti
cipare au avut-o elevii Școlii de 
7 ani nr. 4, care de fapt au și ob
ținut cele mai multe locuri frunta
șe. Nu au acordat grija cuvenită 
pregătirilor de concurs conducerile 
școlilor nr. 3 și 5, ultima nereu
șind să obțină dectt un singur loc 
doi în concurs.

Urmează ca în zilele се-au mai 
rămas, formațiile ce s-au clasat pe 
locurile 1 să se pregătească în ve
derea fazei următoare.

☆

IATĂ CLASIFICAREA : COR: 
1. Școala de 7 ani nr. 1; 2. Școa
la de 7 ani nr. 4 : 3. Școala de 7 
ani nr. 2; DANSURI: 1. Școala 
de 7 ani nr. 2 fi Școala de 7 ară 
nr. 4 (echipa maghiară); 2. Școala 
de 7 ani nr. 4 (echipa de dansuri 
romînești); SCENETE: 1. Școala 
de 7 am nr. 4; 2. Școala de 7 am 
nr. 5; 3. Școala de 7 ani nr. I; 
RECITĂRI : (în paranteză numă
rul țcolii din care face parte con
curentul): 1. Bredan Silvia (2), 
Cărăguț Alexandru (4); 2. Fodor 
Magdalena (1); 3. Almășan Da
niela (4); SOLIȘTI VOCALI: 1. 
Anisia Anamaria (4), Bozero Ste
la (4), Vlădan Emilia (3); 2. Raș
ca Ecaterina (1); 3. Vasiletcu Ma
ria (3), Surorile yiadufiu (4); 
SOLO ACORDEON; 1. Știrb 
Cristian (1); 2. Drăguț Constan
tin (3); 3. Joni Victoria (l); 
SOLO MUZICUȚĂ : 1. Latco Va- 
sile (3); 2. Strîmbu Ioan (D ! 
SOLO VIOARĂ : Locurile 1 și 2 
nu s-au acordat. 3. Velescu Ma
na (2).

Revizia unei 
vane de la elec- 
tropompa de ali
mentare cere mul
tă deprindere și 
pricepere. Tinerii 
Foanene Vasile și 
Vîlvoi N is tor de 
la termocentrala 
Raroșeni se achită 
cu cinste de sar
cina primită, la- 
tă-i efectuind re
vizia unei vane de 
electropompă.

I

Cuvlntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Del 

la Conferința pe țară a scriitorilor 
de o critică principială, pătrunsă 
de spiritul de partid, receptivă 
față de tot ce este valoros și meri
tă sprijinit și promovat, față de 
operele cate abordează temele rea
lității noastre contemporane.

Critica literară, publicațiile U- 
niunii Scriitorilor, să combată rup
tura de realitate, de clocotul vieții, 
încercările sterile de cultivare a 
unei literaturi cu tematică minoră, 
destinată unui cerc îngust de pre
tinși rafinați, influențele literaturii 
decadente și ermetismului, refugie
rea în abstracțiuni nebuloase său 
în trecutul îndepărtat, ce se mani* 
festă uneori în poezie.

O sarcină importantă a criticilor 
și a tuturor celor ce activează pc 
tărîmul teoriei și istoriei literal 
este întocmirea Istoriei Literaturii 
Romîne care să întreprindă o ana
liză riguros științifică a bogatului 
tezaur al literaturii noastre și al 
etapelor ei de dezvoltare.

Rodnica desfășurare a activității 
literare depinde într-o însemnată 
măsură de munca Uniunii Scriito
rilor, avînd în centrul preocupărilor 
ei dezbaterea problemelor funda
mentale ale creației literare, con* 
tîflua consolidare a coeziunii tutu
ror forțelor literaturii pe temelia 
ideologiei matxist-leniniste, 
terea cu dragoste și atenție a 
retului scriitoricesc.

In operele scriitorilor din 
noastră se reflectă nobilele
ale luptei pentru salvgardarea o- 
menirii de calamitățile unui aou 
război mondial, pentru consolidarea 
păcii și colaborării dintre toate po
poarele, pentru progres social, ca
racteristice întregii politici a parti • 
dului, a statului nostru, (aplau
ze). In spiritul acestor idei Uniu
nea Scriitorilor este chemată 
dezvolte și în viitor legăturile 
prietenie cu scriitorii din țările 
cialiste, cu scriitorii progresiști 
toate țările.

Partidul Muncitoresc Romîn
o înaltă prețuire muncii creatoare 
și actvității obștești a scriitorilor 
patriei noastre, considerîndu-i drept 
ajutoare ale sale de nădejde în 
opera măreață pe care o durează 
poporul nostru, (vii aplauze).* Co
mitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn vă dorește, dragi 
tovarășii, noi și însemnate succese 
în realizarea unor opere de valoare 
care să îmbogățească patrimonial 
literaturii noastre și să contribuie 
activ la triumful socialismului. 
(Aplauze puternice îndelung repe
tate).

(Urmare din pag. l-a)

Lenin spunea că arta aparține 
poporului, trebuind să pătrundă 
prin rădăcinile ei cele mai adînci 
în masele lărgi ale oamenilor mun
cii, să fie pe înțelesul lot, iubită 
și apreciată de ele, să le unească 
sentimentele, gîndirea și voința.

Nu poate fi mulțumire mai mare 
pentru un scriitor al timpurilor 
noastre decît ca în opera lui citi
torul, făurar al noii orînduiri, să 
recunoască propria sa viață, glo
durile și năzuințele sale.

Principiile realismului socialist 
sînt călăuza sigură a scriitorilor 
noștri în activitatea lor creatoare. 
Ele deschid scriitorului o' perspec
tivă istorică justă, îl feresc de pre
zentarea 
plată, 
îi dau 
cu pasiune realitatea în procesul 
complex al dezvoltării ei, al luptei 
dintre vechi și nou, al afirmării a 
ceea ce este nou și înaintat.

Literaturii îi revine un rol de 
seamă în formarea și educarea ti
neretului. Tînăra noastră generație 
are nevoie de opere Cate întru
chipează idealurile pline de măre
ție ale epocii noastre, evocînd era" 
dițiile glorioase de luptă ale po
porului, ale clasei muncitoare, cul- 
tivînd dragostea de patrie, de mun
că, năzuința tineretului spre mari 
înfăptuiri.

Literatura epocii noastre trebuie 
să însemne și ca măiestrie un mare 
pas înainte în dezvoltarea și îmbo
gățirea literaturii romîne. Conti- 
nuînd tradițiile marilor înaintași, 
valorificînd critic moștenirea li
terară, scriitorii sîflț chemați să 
creeze opere care vor da o nouă 
strălucire comorilor limbii noastre.

Tinerii scriitori, urmînd îndem
nul fruntașilor scrisului nostru să se 
deprindă, în munca grea asupra 
paginei, să facă „ucenicie neîntre
ruptă, pe toată viața”, pentru a-și 
perfecționa măestria. 
apreciere al unei 
este numărul de 
jul și fondul ei 
rea ei artistică.

Armă de luptă pentru 
tură bogată în idei, pentru o mă
iestrie înaltă a operelor literare, 
critica — dezvoltind realizările 
obținute în ultimii ani — trebuie 
să manifeste combativitate în tra
tarea problemelor creației literare. 
Nu pot sluji dezvoltării literaturii 
tendințele de ocolire a problemelor 
ei arzătoare, subiectivismul, tonul 
apologetic, cit și pozițiile necons
tructive, negativiste, spiritul de 
grup. Literatura noastră are nevoie

deformată unilaterală, 
a fenomenelor 
putința de a

vieții, 
înfățișa

creș
tine*

țara 
idei

Criteriul de 
opere de artă nu 

ci mesa- 
străluci-

pagini, 
de idei,

o litera-

să 
de 

so~ 
difl

dă
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Cenușa de termocentrală - un prețios material 
pentru construcții

a se zdrobi ți bulgării care 
există în cenușa luată din hal
da de la Paroșeni. Paralel, in
tr-un bătător de spumă ou 
palete, se bate spuma timp de 
s—6 minute. în apa de ames
tec al spumogenului se adău
gă șl olorura de calciu nece
sară. Pasta din Kollergang și 
spuma din bătătorul de spu
mă se amestecă Intr-un ma
laxor cu ax orizontal, timp de 
3 minute. Betonul spumos se 
toarnă în tipare — de la mica 
înălțime. A doua zl se deco- 
frează, lăslndu-se elementele 
de prefabricate în atelier timp 
de o al, cind ele se stlvulesc 
în curte Unde se acoperă cu 
rogojini Ude. După 9 zile ele 
se pot transporta și folosi. La 
turnarea betonului celular cu 
cenușă, tasările masei de be
ton turnat în cofraj sînt așa 
de miei că .iu au fost necesa
re măsuri speciale in vederea 
egalării acestor tasări șl nu 
au fost observate urme de 
contracții pe suprafețele ele
mentelor turnate.

POSIBILITĂȚI DE VI1TOB
Paralel cu fabricarea

taior din beton ceti

(Urmare din pag. l-a)

toane celulare cu rezistențe 
mecanice bune (beton В 35) 
pentru a fi folosite la confec
ționarea unor elemente de zi
dărie destinate pentru ziduri 
portante la o serie de locuințe 
muncitorești, precum și pen
tru elemente prefabricate de 
>7 cm. grosime destinate pen
tru pereții despărțitori de la 
blocurile de locuințe din Va
lea Jiului.

S-au folosit următoarele ma
teriale : ciment P 400 în dife
rite dozaje, cenușă luată din 
depozit în diferite dozaje, spu
mogen (produs de hidrollză al 
cheratinei de oase), clorură de 
calciu 1,5—-2 ia sută din greu
tatea cimentului. Dozajele în
trebuințate la m.c. de beton 
celulare au fost: 300—-330 kg. 
ciment, 2,5 1. spumogen, 700 
kg. Cenușă de termocentrală, 
6 kg. clorură de calciu.

LUCREAZĂ 
amestecă cu ce-

CUM SE
Cimentul se 

nușa în Kollergang obținlndu- 
se o pastă eu consistența 8. Se 
folosește Kollergangul pentru

marca В 36, au fost continuate 
încercările in vederea obține
rii unui beton celular cu re
zistență mecanică care ar per
mite să fie folosit pentru zi-: 
duri portante la clădiri cu 
mal multe etaje. După o se
rie de Încercări cu rezultate 
diferite, s-a ajuns la rezisten
ța de 120 kg./cmp. la 28 zile 
— la cuburi de 10ХЮ cm., 
confecționate cu ciment P 400 
și cenușă, măcinată la finețea 
cimentului în moara de la la
borator șl păstrată la regim 
de cameră, deci fără nici un 
tratament special.

La Llvezeni există condițiile 
pentru înființarea unui atelier 
pentru elemente prefabricate 
din beton celular, aVînd la 
dispoziție stația de măcinare 
cu care s-ar putea măclna ce
nușa și alte adausuri, există 
depozit de cenușă la numai 
km. de Llvezeni, iar linie 
garaj C.F.R., de asemenea, 
Stația de măcinare. De ce 
nu fie folosite toate aceste po
sibilități pentru

13 
de 
la 
st
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Conferința popoarelor 
latino-americane de la Havana

la

HAVANA 24 (Agerpres).
Agenția Preosa Latina anunță că 

în seara zilei de 23 ianuarie. 
Havana s-a deschis conferința po
poarelor latino-americane convoca 
tă la inițiativa unui grup de frun
tași ai vieții publice din America 
Latină în frunte cu fostul preșe
dinte al Mexicului, Lazaro Carde
nas, ca o ripostă la conferința de 
la Punta del Este ă miniștrilor A- 
fagerilor Externe ai țărilor mem
bre ale O.S.A. Conferința popoare 
Ier latino-americane la lucrările

căreia participă militanți de seamă 
pe tărîm obștesc, oameni politici; 
senatori, scriitori, ziariști, condu
cători ai diferitelor organizații ob
ștești și partide politice, în total 
peste 200 de persoane, va analiza 
problema apărării dreptului popoa
relor la autodeterminare și a res
pectării principiului neamestecului 
în treburile altui stat. Conferința 
a fost deschisă de Manuel Arau
jo Hidalgo, fost ministru în gu 
vernul Suatemalei.

Lucrările conferinței vor diil* 
cîteva zile.

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

Mari manifesfafîi antiamericane 
în Venezuela

cursul zilei în cartierele periferice 
ale orașului s-au produs ciocniri 
între demonstranți și poliție. Stu
denții din Caracas s-au baricadat 
în clădirea Universității unde re
zistă încercărilor poliției și arma
tei de a*i evacua. In diferite punc
te ale orașului, demonstranții au 
incendiat automobile și autobuze. 
Trupele venezueliene au deschis 
focul în mai multe rînduri. Potri
vit agenției France Presse, pînă în 
seara zilei de 23 ianuarie au 
ucise 16 persoane și peste 80 
rănite, 200 de persoane au 
arestate. Ministrul de Război,
neralul Jose Antonio Briceno Li- 
narer a ordonat aducerea unor în
tăriri militare în Caracas. Minis
trul Educației a hotărît închiderea 
tuturor școlilor.

CARACAS 24 (Agerpres;.
Poporul venezuelian a ieșit în 

stradă pentru a-și exprima protes
tul său hotărît față de manevrele 
diplomației Statelor Unite care în
cearcă să obțină aprobarea unei noi 
intervenții în Cuba la conferința 
O.S.A. de la Punta del Esțe. Po
trivit relatărilor agențiilor occiden
tale de presă, de două zile în capi
tala Venezuelei, Caracas, continuă 
fără încetare demonstrațiile de 
solidaritate cu revoluția cubană, în 
ciuda represiunilor 
poliției și trupelor 
tancourt.

Manifestațiile au
ianuarie, în ziua deschiderii con
ferinței O.S.A.

După cum transmite agenția As
sociated Press, la 23 ianuarie ma
nifestațiile au reînceput. In tot

sîngeroase ale 
guvernului Be-

început la 22

fost 
sînt 
fost 
ge-

O

Antoine Gizenga a fost trimis 
într-o tabără mobutistă

LEOPOLDVILLE 24 (Agerpres) 
Corespondentul TASS, G. Fedeaș- 
cin transmite :

Președintele partidului solidar» 
Sțîi africane, Antoine Gizenga, 
mutat la 22 ianuarie la cererea gu
vernului central de la reședința 
O.N.U. la o vilă care i-a fost pu
să; special la dispoziție, a fost tri
mis noaptea trecută într-o direc
ție necunoscută. Un grup de tova
răși de idei și prieteni ai lui Gi
zenga, sosind în dimineața zilei 
de 24 ianuarie la această vilă, nu 
au găsit acolo nici pe Gizenga, 
nici .,garda* lui formată, după cum 
se știe, din funcționari ai serviciu
lui siguranței.

La Leopoldville s-a aflat că An
toine Gizenga a fost transportat de 
parașutiștii mobutiști la tabăra

litară „Binza" din apropiere de 
Leopoldville, unde se află cartierul 
personal al lui Mobutu.

S-a aflat, de asemenea, că noap
tea trecută la locuința ministrului 
Afacerilor Interne, Gbenye, s-a 
trimis spre semnare ordinul ca Gi
zenga să fie pus în stare de arest 
preventiv. Gbenye a refuzat să 
semneze acest ordin consîderindu-1 
ilegal.

Acest nou act samavolnic față 
de Antoine Gizenga a stîmit ne
liniște profundă în cercurile opiniei 
publice congoleze.

S. II. 1. Intenlianeazâ 
ii filUMtă fiola a 7-a 

Io wijiool 
(oMallililor olaadezl

NEV? YORK 24 (Agerpres)
Cunoscuta revistă reacțio

nară americană „Life** pro
pune într-un articol redacțio
nal ca flota a 7-a americană 
Să acționeze în sprijinul co
lonialiștilor olandezi. _ 
7-a americană, scrie 
constituie forța 
Pacificul de vest. 
4«11 vor simți _____ =_
sprijinul acestei flote avem 
toate motivele să punem ă- 
ceastă forță decisivă în ser
viciul cauzei lor juste (este 
vorba de împiedicarea alipirii 
Ir lanului de vest la Indone
zia — nr.). Un asemenea fac
tor de reținere ar putea res
tabili într-o oarecare măsură 
ordinea, rațiunea și dreptatea 
în Asia de sud-vest**.

Ziarul japonez „Akahata" a 
relatat foarte recent declara
țiile comandantului flotei a 
7-a americane la o conferință 
de presă care a avut Ioc lâ 
Naha (insula Okinawa). Pro
blema Irianului de vest, a de
clarat acesta, a devenit tot 
mai serioasă. Forțele maritime 
americane, a precizat el, vor 
intra in acțiune de îndată ce 
se va primi ordin din partea 
președintelui Kennedy.

Sprijinul tot mai fățiș a- 
cordat Olandei de cercurile 
oficiale ale S.U.A. arată încă 
o dată cît de false sînt decla
rațiile că S.U.A. ar fi chipu
rile pfentru eliberarea terito
riilor coloniale.

._=©=_

S.B.A. să înseteze 
experiențele nucleare I 

NEW YORK 24 (Agerpres). 
-„In fiecare miercuri; relatează 

săptămînalul american „The Wor
ker", în cartierele Detroit-ului pot 
fi văzute un mare număr de femei 
care string semnături pe o petiție 
cerind interzicerea experiențelor 
nucleare, dezarmare și întîlnîri între 
conducătorii de stat ai S.U.A., 
U.R.S.S., Marii Britanii și Franței".

Petiția se prezintă sub forma 
unei scrisori adresate președintelui 
S.U.A.; Kennedy prin care se cere 
ca S.U.A. să înceteze experiențele 
atomice.

„Flota a 
revista, 

decisivă în 
Dacă olăn- 
nevoie [de

mr
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№tili|a preliminară 
ir li Lagoi

LAGOS 24 (Agerpres).
Marți a luat sfîrșit conferința 

preliminară a miniștrilor de Ex
terne ai unor state africane care 
,a avut drept obiectiv pregătirea 
conferinței șefilor de guverne ai 
acestor state, prevăzută a se des
chide la 25 ianuarie. După cum 
se știe, un număr de țări africa
ne importante, printre care Ghana, 
Guineea, R.A.tJ., Maroc și Mali 
nu au participat la conferința mi
niștrilor de Externe și și-au anun 
țat hotărîrea de a nu lua parte în 
actualele condiții nici la conferința 
șefilor de guverne.

Miniștri de Externe nu au căzut 
de ■ acord asupra invitării repre- 
zentantaților guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria de a pârtiei 
pa ia conferință. După ce au dis
cutat din nou această problemă, 
miniștri au lăsat pe seama șefilor 
de guverne să ia o hotărîre. A- 
ceasta a determinat pe reprezen
tantul Sudanului să se retragă de 
la conferință.

Lucrările Actaării Generale a O.N.U.
NEW YORK 24 (Agerpres).
In ședința din 23 ianuarie a 

Adunării Generale a O.N.U., 40 
de țări din Africa și Asia printre 
care R.P. Mongolă, Afganistan, 
Birmania, India, Indonezia, Ceylon, 
Irak, Maroc, Republica Ara 
bă Unită, Tunisia, Ghana, 
Guineea/ Cambodgia, Mali, Nige
ria, Etiopia, Ciad, au prezentat un 
proiect de rezoluție în care războiul 
colonial din Angola este caracte - 
rizat ca o primejdie pentru pacea 
și securitatea internațională.

Proiectul de rezoluție confirmă 
în mod solemn dreptul inalienabil 
al poporului angolez la autodeter
minare și independență, condamnă 
energic represiunile din Angola, 
cere punerea imediată în libertate 
a tuturor deținuțîlor politici ango
lezi; crearea în Angola de organe 
politice liber alese și reprezenta
tive în scopul transmiterii puterii 
către poporul Angoliei.

Rezoluția cere ca Portugaliei să 
nu î se acorde nici un fel de spri
jin pe care aceasta l-ar putea fo
losi pentru reprimarea poporului 
angolez.

Sprijind acest proiect de rezo
luție, reprezentantul R.P. Mongo
le, D. Țevegmid, a relevat că el 
conține multe principii importante 
formulate în proiectul de rezolu
ție prezentat anterior de către de
legațiile Bulgariei și Poloniei.

Delegatul Mauritaniei, Lamin 
Ba, a condamnat politica de ge
nocid dusă de guvernul portughez 
din Angola.

Delegatul Indoneziei, Virjopra* 
noto a subliniat aă colonialiștii por- 
tugheă încearcă să-și mențină prin 
teroare dominația lor în Angola. 
Problema angoleză, a spus el; poa
te fi soluționată numai pe baza re
cunoașterii dreptului poporului An- 
golîei la autodeterminare și inde
pendență.

.©--------------- -

Crearea Comișelului special pentru examinarea 
problemei aplicării „declarației cu privire la 

acordarea independenței popoarelor coloniale"
new; [YORK 24 (Agerpres) 

TASS transmite :
La 23 ianuarie președintele 

celei de-a 16-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., Mongi 
Slim, a anunțat că potrivit 
rezoluției „In legătură cu a- 
plicarea declarației cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale", 
adoptate de Adunarea Gene
rală la 27 noiembrie 1961, au 
fost numiți 17 membri ai Co
mitetului special pentru a e- 
xamina problema aplicării de
clarației. In comitetul special

-==©

EȘEC LA CAPE CANAVERAL
CAțE CANAVERAL 24 (A- 

gerpres)
La 24 ianuarie la poligonul 

de la Cape Canaveral a fost 
lansată o rachetă de tip „Thor 
Able Stac“ în scopul plasării 
pe orbită a unui număr de 
cinci sateliți artificiali de mi
că greutate în vederea studie
rii radiațiilor solare. La 25 mi
nute după lansarea rachetei 
Ministerul de Război al S.U.A. 
a ânunțat că a doua și a 
treaptă a rachetei „nu a 
șit să dezvolte o forță 
cientă de propulsie**.

treia 
reu- 
sufi-

O. S. A. și conferința de la Punta del Este
Propaganda americană caută să 

creeze impresia că statele făcînd 
parte din O.S.A. se călăuzesc după 
principiile egalității și intr-ajutoră
rii reciproce. Realitatea arată îfisă 
că această organizație este un ins
trument de aliniere a țărilor lati
no-americane la interesele S.U.A. 
Majoritatea posturilor < cheie ale 
O.S.A. sînt în mîinile nord-ame
ricanilor, care și-au asumat ast
fel misiunea de conducători. Este 
semnificativ faptul că în urma con
ferinței de la Caracas (Venezuela) 
din 1954 guvernul democrat a lui 
Arbenz din Guatemala a fost răs
turnat. Era o primă lecție dată 
de monopolurile americane, cu aju
torul O.S.A.-, forțele de eliberare 
națională . care „îndrăzniseră" să 
pericliteze interesele capitalului a- 
merican în această țară. Dar acest 
lucru s-a întîmplat cu 7 ani în 
urmă. Ulterior, la începutul lui 
ianuarie 1959, revoluția maselor 
largi din Cuba a ieșit victorioasă, 
alungind de la putere pe dictatorul 
Batista fi, odată cu el, dominația 
monopoliștilor S.U.A. în această 
mică fi bogată țară.

Imediat S.U.A., la conferința 
O.S.A. din I960, au recurs la influ
ența lor în această organizație și prin 
presiuni brutale exercitate asupra ță
rilor membre au căutat să obțină

cubane. 
lamenta-

cunoscut,

trei am de 
revoluționar 

americană a

condamnarea revoluției 
Strădaniile însă au eșuat 
bil.

După cum este bine 
la 22 ianuarie a.c., a fost convo
cată cea de-a 8-a conferință a mi
niștrilor Afacerilor Externe ai ță
rilor din O.S.A.

Pe parcursul celor 
existență a regimului 
din Cuba, diplomația
căutat prin diferite mijloace să răs
toarne regimul din această țară, 
îngrijorarea fi strădaniile S.U.A. 
în această direcție sînt tot mai 
intense, dat fiind că existența Cu
bei revoluționare exercită a puter
nică influență asupra popoarelor 
din America Latină. Dar aceste 
țări adoptă în ultimul timp alît 
la O.N.U. cît fi în cadrul O.S.A. 
— sub presiunea maselor — posti" 
ții proprii.

încă înainte de deschiderea con 
ferințet de la Punta del Este 
(Uruguay») o serie de state latino- 
americane dintre cele mai influente 
au declarat că vor sprijini „princi
piul neintervenției fi autodetermi
nării popoarelor". Astfel, Brazilia, 
Mexic, Chile, Ecuador și ulterior 
—- la deschiderea conferinței — 
Republica Haiti au făcut declarații 
în acest sens

In această situație nu este de

presanarare că unele agenții de 
occidentale afirmă că încă din pri
ma zi a conferinței s-au ivit noi 
dificultăți din cauza „divergențelor 
care s-au conturat în ultimul mo
ment și cu multă pregnanță între 
poziția S.U.A. și a celor mai mari 
țări din America Latină".

Agenția americană U.P.L 
deră că speranțele Statelor 
de a putea obține aplicarea 
țiumlor împotriva Cubei 
spulberat".

Apare evident că cele mai mari 
state din America Latină și-au dat 
seama de importanța pe care o 
are conferința de la Punta del Este 
hentru suveranitatea țărilor lor si 
s-au pronunțat în apărarea princi
piului neintervenției.

In legătură cu eventualele bo- 
tărîri ale conferinței O.S.A. ce se 
desfășoară în prezent, Fidel Cas
tro a declarat la 22 ianuarie în ca
drul unei cuvîntări televizate : „Cu
ba nu acceptă sancțiuni, nu vom 
accepta nici o condamnare ă revo
luției cubane". Aceasta este și po
ziția poporului cuban care urmează 
să-și expună cuvîntul la Adunarea 
Națională Generală convocată la 
4 februarie la Havana, după ce 
actuala conferință O.S.A. își va 
fi terminat lucrările.

GH. DHAGOȘ

consi- 
Unite 
sanc- 
,.s-au

REDAGȚ1A ȘÎ ADMINISTRAȚI A 1 Petroșani, Str. Gh. Gbeorahiu-Dei nr. 56. TeL interurban 322 automat 269.

au fost numiți reprezenți ai 
U.R.S.S., S.U.A. Angliei, Polo
niei, Indiei, Etiopiei, Repu
blicii Mali, Iugoslaviei, Cam- 
bodgiei, Tunisiei, Australiei, 
italiei, Madagascarului, siriei, 
Tanganicăi, Uruguay-ului și 
Venezuelei. Rezoluția Adună
rii Generale din 27 noiembrie 
1961, propune printre altele 
Comitetului special să exami
neze problema aplicării de
clarației, să comunice păre
rile și recomandările sale în 
legătură cu măsura în care 
progresează aplicarea declara
ției și să prezinte un raport 
Adunării Generale în cadrul 
celei de-a I7-a sesiuni a 
O.N.U.

РІГОШМ BE ВШ0
26 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul preăei centrale,
7.45 Piese instrumentale, 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Melodii popu
lare din diferite regiuni ale țării, \ 
9,00 Concert de dimineață, 10,35 ' 
„Cîntăm viața nouă" — program 
de cîntece din țări socialiste, 12,10 
Melodii nemuritoare, 12,45 Muzi
că populară din R.S.S. Moldove
nească, 14,00 Program muzical la 
cererea studenților de la Institutul 
de medicină și farmacie din Cluj;
15.45 Cîntă Traian Uilecan și vio
lonistul Ionel Banu. 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 Emisiunea muzi
cală pentru copii,. 18,40 Interpreți 
de muzică ușoară din R.P. Bulga
ria, 19,25 Muzică populară romî- 
nească, 20,30 „Concert ghicitoare" 
(10), 21,30 Melodii de dragoste. 
PROGRAMUL II. 12,15 Lucrări 
de tineri compozitori romîni, 12,45 
Muzică ușoară, 13,25 Concert de 
prînz, 14,30 Din viața de concert

' a Capitalei, 15,35 Actualitatea în 
țările socialiste, 16,30 Muzică u- 
șoară, 17,00 Soliști de muzică popu
lară romînească, 18,30 Muzică 
populară romînească interpretată 
de Lucreția Ciobanu și Florea 
Cioacă, 19,00 Arii și duete din o- 
perete, 19,30 Teatru Ia microfon : 
studioul actorului amator prezintă : 
premiera „In numele vieții", adap
tare radiofonică după piesa scrii
torului bulgar Chirii Boianov Crăs- 
tev, 20,35 Muzică de estradă. 21,15 
Mari orchestre de muzică populară 
romînească, 22,35 Melodii lirice.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Secțiunea V-a ; AL. SA- 
HIA : Poveste despre o fată ; PE- 
TRILA : Raidul vărgat ; LONEA : ’ 
Carmela ; ANINOASA: Porto 
Franco; VULCAN : Doctorul din 
Bothenow; URI CÂNI : Pînzc pur
purii.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


