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în întrecere
Colectivul sectorului 

VIII electromecanic de la 
mina Aninoasa a recon
diționat în anul trecui 
mai multe pompe de mi- 

,Standard'1, un pod 
elice 
elec- 
coli"

Obiective noi

nă „I 
basculant, 10 buc. 
pentru ventilatoare 
trice de mină, două 
vii pentru puțuri oarbe, 5 
stații de întindere pentru 
transportoare cu raclete și 
29 buc. aparate de cu
plare pentru funicular. A- 
ceste succese au consti
tuit pentru echipele de 
lăcătuși, electricieni, fie
rari, forjori, uh imbold în 
muncă. Grupa sindicală 
nr. 1 (organizator Rădoi 
loan) și-a fixat ca obiec
tive de întrecere să reali
zeze în primul trimestru 
al anului 1962, 15.000 lei 
economii prin descoperi -

rea unor noi rezerve in
terne, să execute numai 
întrețineri și reparații de 
calitate și să colecteze 
10.000 kg. fier vechi.

Urmîndu-i exemplul 
și celelalte grupe sindi
cale din sector și-au luat 
angajamente asemănătoa
re. Primele succese înre
gistrate în ianuarie dove
desc că fiecare muncitor 
de la sectorul VIII depu
ne interes pentru realiza
rea noilor obiective de 
întrecere. Astfel, pînă la 
25 ianuarie 1962 s-au re
cuperat și folosit 2.000 
kg. de tablă și fier ro
tund, s-a îmbunătățit ca" 
litatea reparațiilor, s-au 
eliminat complet, reclama- 
țiile și s-au înregistrat 
economii în valoare 
peste 10.000 lei,

. Muncă spornică la Dîlja
fost evidențiați ca frun
tași în muncă minerii 
Demeter Augustin, . Ma- 
tyas Ludovic, Toth Colo- 
man, Zigmond Pavel ca
re lunar Obțin printr-o 
bună organizare a lucru
lui la pregătiri depășiri 
de plan cuprinse între 
20 —30 la sută.

. Pe graficele de întrece
re mai figurează și nu
mele tovarășilor Rusalini 
lancu, Nistea Eugen, 
Varga Gheorghe, Aghior- 
ghesi Vasile, 
Constantin, 
Popa Vasile 
vidențiat ca 
tori și buni

La mina Dîlja, amena
jările exterioare cît și cele 
din subteran continuă în 
ritm viu. Recent au fost 
terminate și date în fo
losință casa mașinii de la 
puțul de extracție, clădi
rea compresoarelor, au 
fost instalate noi rami
ficații de linie ferată în- 
gustă și se contiguă lu
crul pentru amenajarea și 
lărgirea haldei. Alături 
de muncitorii de la în
treprinderea de construc
ții'* și montaje care des
fășoară la suprafața mi - 
nei Dîlja o rodnică acti
vitate, brigăzile de mineri 
din •• subteran
ți ele. Zilele

se remarcă 
trecute au

Ghiodă 
David Iosif, 
care s-au e- 
buni munci" 
gospodari.

In timp mai scurt
de la
1962,

Incă 
anului 
sectorului electro-meca- 
nic de la mina Petrila 
s-a angajat să execute cu 
mijloace proprii și în timp 
scurt mai multe reparații 
capitale. Respectînd cu- 
vîntul dat, colectivul a 
reparat în timp record (7 
zile în Iod de 30) unul 
dintre cazanele principale 
pentru producerea aburu
lui. Grătarul, grinzile și 
tamburii metalici care

începutul’ 
colectivul

provin din recuperări au 
redus cheltuielile de re • 
parații cu circa 15.000 lei. 
La această lucrare s-au 
remarcat în mod deose
bit Dănescu Dumitru, 
Ungureanu Nicolae, Greu 
Victor.

Tot în cadrul sectoru
lui electro-mecanic al mi
nei Petrila, echipa condu
să de comunistul Terenti 
Carol a construit din me
tal recuperat o colivie 
basculantă pentru trans" 
port de lemn în subteran.
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La termocentrala Paroșeni se montează o 
nouă electropompă. IN CLIȘEU : Aspect din 
timpul montării.

----------- o------------
Acolo ținde viața pulsează 

din
• Anii negri de criză se 

scurgeau greoi apăsînă 
sub povara lor umerii în~ 
covoiați de foame și mi
zerie , ai truditorilor ce 
scormoneau măruntaiele 
pământului. Din cînd în 
cînd se iscau zvonuri cum 
că o bună parte din mi~ 

fiului vor fi în- 
scurtă 
se a- 
In să~

vreme,

nou
rilpj, moațțea prematu
ră a minei, de unde cu 
sudoare și singe exploa- 
tații câștigau o bucată de 
pîine. Și la Dîlja ca și-, 
la Vulcan ori Cimpa, li
niștea s-a așternut st ați
nă ca înt-un cimitir. Spe

li. CRIȘAN
(Continuare 

în pag,. 3-a)

№n părtinitele forestiere 
lemn la sortimentele valoroasa

O caracteristică de seamă a 
planului de producție pe 1962 
al întreprinderii noastre fores
tiere o constituie creșterea 
considerabilă a indicelui lem
nului de lucru și în special a 
sortimentelor de valoare : buș
teni gater și derulaj fag, lobd 
industriale și celuloză de fag, 
stîlpi telecomunicații și tra
verse normale fag. Intrucît 
pentru producerea acestor sor
timente prețioase ni s-a alo
cat o cantitate determinată de 
masă lemnoasă, se impune din 
partea sortatorilor și maiștri
lor de parchet o mai mare 
grijă și chibzuință in manipu
larea materialului lemnos pen
tru a nu-1 deteriora, pentru a 
scoate din el tot сё-i de preț. 
Din această cauză, felul' cum 
se supraveghează operațiunile 
de fasonat și doborît, cum se 
presortează materialul la cioa
tă (în cazul exploatării în 
trunchiuri lungi) și cum se 
sortează el pe rămpile inter
mediare, influiențează m cea 
mai mare parte reușita reali
zării sarcinilor de plan la sor
timentele valoroase de fag.

Prima și cea mai importan
tă măsură luată de noi, a fost 
stabilirea proceselor tehnolo
gice și a devizelor de parchet, 
care precizează, în funcție de 
masă lemnoasă și condițiile de 
lucru specifice parchetul res
pectiv, ce forțe de muncă, fon
duri. instalații, unelte și ma
teriale- sînt necesare în proce
sul de exploatare, prevăzînd 
reducerea la minimum a pier
derilor de exploatare și mări
rea procentului de lemn de lu
cru. De aceea, pentru'lucră
torii întreprinderii forestiere 
Petroșani sarcina de 60,1 la 
sută indice de lemn lucru fag 
din total masă lemnoasă ex- 

. ploatată, constituie o cifră mi
nimă. Ea trebuie și poate fi 
depășită, dacă fiecare munci
tor, șef de brigadă, expeditor, 
sorta toy,., maistru de , exploata-, .lemnoase, Jn. același timp.in- 

. re, inginer și tehnician va ma
nipula cu grijă materialul tem- 
nos.

In. vederea mecanizării aces
tei faze, sîntem dotați cu 25 
ferăstrăie mecanice „Drujba" 
și „Sthil".

Dotarea cu instalații de scos 
apropiat a parchetelor plani
ficate a se exploata în semes
trul I 1962 a constituit o preo
cupare pentru colectivul de 
muncă al întreprinderii noas
tre. Astfel, s-au instalat un 
număr de 3 funiculare Wissem

nele Văii 
chise. La 
Zvonurile 
devereau.
Iile de apel a- 
păreau liste lun
gi cu numele ace
lora care rămași 
șomeri, trebuiau 
să ieie drumul 
pribegiei în cău
tare de 
Asemenea 
au apărut 
în urmă
mina Dîlja. A- 
pariția lor, în
semna verdictul 
de condamnare 
la foamete și 
mizerie a mine-

lucru, 
liste 

cu ani 
și la 1

CE OGLINDESC CATALOAGELE
Tezele au fost 

date. Peste cîteva 
zile elevii seraliștî 
vor intra în vacan
ță. Cei care s-au 
străduit să-și în
sușească materiile 
predate, sînt siguri 
de promovare. Cei 
care s-au „odihnit" 
în timpul cursuri 
lor vor avea desi
gur surprize.

Recent profesorii 
școlii, serale de la 
Paroșeni au ana
lizat situația la în
vățătură pe primul 
trimestru.

Parcurgmd cata
loagele, diriginții 
de clasă au scos în 
relief cu acest pri
lej numeroase e- 
xemple pozitive. 
De pildă elevii-

muncitori 
Dumitru, 
Vasile, Fuciu loan, 
Naghi Alexandru, 
Popa loan, Făt Io
sif, Brîndușe Ioan, 
Muntean Traian, 
Bușa Gheorghe, 
Pătrașcu Romeo, 
Vlădan Dumitru și 
alții care au avut 
la cursuri o frec
vență regulată, sînt 
fruntași la învăță
tură și au obținut 
în primul trimes
tru numai note 
bune.

In schimb, Bîz 
dîc Ștefan, Iblcea- 
nu loan, Dragomir 
Gheorghe, Eftîmoiu 
loan, Cioica Nico- 
lae, Draica Valeria, 
Micin Pera, Stau- 
bert Francisc și

Țivrea 
Onciu

Drenovschi Gheor- 
ghe, care au avut 
o slabă frecvență 
la cursuri și nici 
nu s-au străduit 
să recupereze ma
teria pierdută au 
cîte una sau două 
corigente.

Profesorii au no- 
. lat numele elevi

lor mai slab pre
gătiți și s-au an
gajat șă-i ajute.

Dacă însă „co
dașii" vor intra sau 
nu în rîndul elevi
lor fruntași la în
vățătură și disci
plină, acest lucru 
depinde în mare 
măsură de ei.

în exploatările Corbu-Polati, 
te și Mierieasa cu o lungim, 
totală de 4,100 km. și eoua 
funiculare semi-permanente 
(de tip Măneciu) în exploată
rile Polatiște și Bilugu-Văca- 
ria cu o lungime de 2,700 km., 
iar în exploatarea Pietroasa 
urmează ca pînă la 1 februa
rie a. c. să se termine un fu
nicular de tip Măneciu. De a- 
semenea, s-au construit și dat 
în exploatare drumuri de scos- 
apropiat în exploatările Bile
le, Jigoreasa și Sonodol-Stra
ja in lungime totală de peste
3 km., iar în parchetele Valea 
de Pești și Frîncelușa, linii de 
decoyil cu o lungime de 1,7 
<c_n. Pe aceste locuri folosim
4 tractoare K.D. 35 și U.T.O.S.- 
uri din care cu 2 am fost do
tați în luna decembrie 1961, 
iar pe liniile de decovil folo
sim locomotoare Diesel. Cu a- 
cește instalații precum șl cu 
cele anterior construite, în
treprinderea noastră are asi
gurate toate premisele ca in 
anul 1962 să depășească sar
cina de mecanizare a fazei] 
scos-apropiat de 6137 la sută 
trasată prin planul de stat.

Este deci necesar ca sorta- 
torii, expeditorii și maiștri de 
parchete să cunoască îndea
proape metodele de sortare și 
prevederile stasurilor, în spe
cial la sortimentele de fag. In 
acest scop un număr de 45 de 
delegați ai întreprinderii noas
tre, maiștri, sortatori, șefi d,e 
depozite, ingineri și tehnicieni, 
au vizitat combinatul de in
dustrializare a lemnului din 
Tg. Jiu — principalul nostru 
beneficiar de bușteni gater și 

. derulaj. Din cele văzute la a- 
cest combinat lucrătorii între
prinderii noastre au putut să-șî 
dea seama de înaltul nivel la 
care a ajuns industria noastră 
prelucrătoare de lemn în ceea 
ce privește valorificarea supe
rioară și complexă a masei

să, ei s-au convins de necesi
tatea’ ‘respectării prevederîlâr 
Stasului itr vigoare, în urma 
prelucrării demonstrative a u- 
nor bușteni necorespunsători 
calitativ . și dimensional.

Colectivul întreprinderii fo
restiere va realiza cu cinste 
sarcinile sporite ce-i revin pe 
noul an de muncă, dînd pa
triei mai mult lemn de sorti
mente valoroase.

S1RBU MIRCEA 
inginer șef I. F. Petroștyiî.

Activitatea cercărilor вс economic concreta 
la nn nivel mal înalt!

Cercurile de economie concretă 
— al căror număr a sporit față de 
anii лсоіагі precedenți — constituie 
una din cele mai importante forme 
ale învățămîntuluî de partid. Stu
diind problemele economice con - 

sau sec" 
lumina teoriei 

a sarcinilor e- 
de partid în 

construcției so- 
propuneri pen-

crete ale întreprinderii 
torului respectiv în 
matxist-leniniste și 
conomice elaborate 
vederea desăvîrșirii 
cialiste, formulînd

tru îmbunătățirea procesului de 
producție, sporirea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost 
etc., cercurile de economie concretă 
pot și trebuie să aducă o contri
buție importantă la realizarea pla
nului, a angajamentelor de între
cere luate de fiecare colectiv.

Recenta consfătuire organizară 
la indicația Biroului Comitetului 
orășenesc de partid cu propagan
diștii cercurilor de economie con
cretă, a avut drept scop să con-

tribuie la generalizarea experienței 
pozitive în activitatea acestor cer
curi în vederea creșterii eficacită
ții lor, a contribuției pe care o ă" 
duc la rezolvarea problemelor; eco
nomice.

Fapt îmbucurător — reflectat 
de altfel și de pagina publicată 
în numărul din 25 ianuarie a zia
rului nostru pe mărginea consfă
tuirii — cercurile de economie con
cretă acordă o mai mare atenție 
creșterii eficacității lor, contribuție.

pe care trebuie 
să o aducă la lup
ta pe care colec
tivele minelor și 
întreprinderilor o 
desfășoară pen
tru realizarea sat- 
cinilor de plan. 
S-a întărit preo
cuparea propagan
diștilor 
studierea 
teoretice

pentru 
laturii i

P. BREBEN 
elev seralist

Paro ini
In sală, în. timpul consfătuirii propagandiștilor cercurilor de economie concrete _ 

din Valea Jiuluit •
• • . • , 4 •



STEAGUL RQȘU

Așa-i emd 
umbli eu mierea
S-a mărit Vulcanul în inti

mii ani de-ți vine lehamite 
s-o iei pe jos de la un capăt 
la altul. Poate fi orașul 
cît de mare eă locuitorii au au
tobuze locale la dispoziție1 
de-i duc ca gîndul unde do
resc. E drept că sint și ore de 
vîrf cînd e înghesuială, dar în 
asemenea cazuri șoferul Nițaru 
Ioan și casierița Penzeș Maria 
Sînt tare înțelegători, așa că 
urci ‘ _ ‘
ăsta 
pe alții și după cît se pare 
cel mai mult îi bucură pe șo
fer și pe taxatoare.

Spre a putea pleca 
pede, chipurile să nu 
șoferul, întreprinzător, 
tor casieriței la taxarea călă
torilor. Toți care urcă prin 
față plătesc deci șoferului. 
Grăbit cum e, șoferul însă uită 
să elibereze bilete. De fapt de' 
ce-ar face-o dacă nu-i caster. 
Apoi mina lui, greblă se face, 
iar banii încasați iau drumul 
buzunarelor lui largi. Casieri
ța Penzeș nu prea se sinchi
sește dacă suma aceasta in
tră in buzunarul șoferului. 
Dacă s-ar sinchisi n-ar închide 
ochii. Sau, măi știi, poate a- 
junge și pe la ea ceva...

Așa-i cînd umbli cu miere, 
te mai ungi pe degete. S-ar 
putea însă ca practicînd me
reu acest procedeu mierea să 
capete un gust amar.

pe unde poți. Procedeul 
Supără pe unii, bucură

mai re- 
întîrzie, 
dă aju-

^Situat 
tr-unul 
le mai 
locuri ale 
Bîrsei,

nBran atrage 
[mai mulți 
(meni ai 
[care 

. muzeul
laici. LN 
,&EU f

>n.

i :..Intr-o zi, Goethe asculta 
plictisit o nesfîrșit de lungă 

tragedie în versuri, pe care l-o 
citea un actor fără talent.

’Deodată exclamă:
— Ia te uită ce vers fru

mos ! Cum nalba s-a rătăcit 
Sici ?

fi..O dată, marele satiric 
rancez Francois Rabelais se

IN S T A

In timp ce se plimba cu priete
nul sau Mișu prin centrul orașului 
Petroșani, tam nesam Gică spuse :

— Să știi Mișule cări semn de 
primăvară.

Mișu îl privi lung și'l întrebă.
— Ce te face să crezi asta Gi- 

cule, s-au poate te-ai luat și tu 
după ântecul „E primăvară în ia
nuarie" ?

— Da de unde. Am eu un in
diciu mai palpabil decît un cîntec.

— Și care-i mă rog ?
— Privește și tu împrejur și 

spune.
— Mda, așa se pare. Z,i însori-

• tă, zăpada s-a topit, apoi mașina
* aia încărcată cu biciclete din fața 

magazinului... Semne de primăva
ră, nu ?
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NTA N E E

S E M N
— Dă, dar să Știi că mașina-i 

un alt semn, nici decum de pri
măvară.

— Ce semn ? — întrebă de as- 
tădată Gică curios.

— Uită-te și tu cum sînt încăr
cate bicicletele. De la cele mai 
mici zdruncinături li se pot îndoi 
spițele și se pot Zgiria. Spune 
acum e semn de primăvară ăsta, 
ori de neglijență ?

— Să știi că~ți dau dreptate, e 
alt semn nu de primăvară. E chiar 
semnul ăla de i-ai spus neglijen
ță.

P.S. Celor ce nu le vine a crede 
să privească clișeul alăturat și 
să-și dea părerea. Noroc că bici
cletele se transportă așa numai la 
O.C.L. Industrial din Petroșani.

Ѳ R
afla intr-o situație financiară 
critică, astfel că nu avea cu 
ce să plătească drumul de la 
Lyon la Paris. Dar nu era in 
natura Iul să aștepte mila ce
rului. A și pornit la acțiune. 
A pus zahăr tos în trei pache
te de hîrtie, pe care a scris : 
„Otravă pentru rege", „Otravă' 
pentru regină", „Otravă pen
tru prințul moștenitor" și Ie-a 
așezat în cameră într-un loc 
în care puteau fi văzute u- 
șor. Făcînd curățenie, femeia 
de serviciu a citit inscripțiile 
,șl, alarmată, a fugit la han
giu. Acesta a chemat imediat 
poliția. Rabelais, arestat și 
escortat, a fost trimis la Pa
ris. Aflîndu-se în fața procu
rorului, el s-a grăbit să-șl re
cunoască vina și pînă ce pur
tătorul de cuvînt al legii să se 
dumirească, Rabelais a înghi
țit „otrava".

Hibridarea
Prin hibridare, botaniștii 

înțeleg operația executată în 
vederea obținerii de plante 
noi (hibrizi) mai productive 
și mai puternice. Practica a- 
grlcolă folosește metoda hi
bridării în două feluri: sub 
formă vegetativa și sub formă 
sexuată. Altoirea făcîndu- 
se cu lăstari de crește
re, vegetativi, a fost numită 
de botaniștl hibridarea vegeta
tivă.

Hibridarea vegetativă este 
operația prin care porțiuni de 
lăstar sau muguri, desprinși 
de pe o plantă, slnt grefați pe 
o altă plantă, unde prin con- 
creștere dau naștere unei plan
te noi.

Iată cite va exemple de al
toire. Altorirea prin apropiere. 
Se aleg ramurile pomilor ce 
trebuie altoiți și se înlătură 
de pe ele cu briceagul o fîșle 
de coajă lungă de 4 cm. (sau 
chiar mai mult dacă ramurile 
sint groase). Se suprapun ră
nile șl ramurile se leagă strlns 
cu rafie pe toată porțiunea 
rănită, astfel ca țesăturile vil 
să vină în contact și seva să 
circule de la o plantă la alta.

Altoirea cu mlădițe în cupu- 
,*tație simplă (cupulațla se nu- 
*mește sudarea altoiului cu un 
Jport altoi de aceeași grosime). 
Tehnica este următoarea : două 
ramuri se taie pieziș, apoi se 
unesc (tăietură peste tăietu
ră), se string puternic, se lea
gă cu rafie și se unge cu mas
tic.

Altoirea In despicătură. Ea 
se aplică în cazul altoirii plan
telor bătrlne, cu tulpini groa
se. Pentru aceasta se retează 
ramura sau tulpina și se face 
în ea o despicătură. In aceas
tă despicătură se introduc, 
lingă coajă, niște altoaie tă
iate în formă de pană. Se lea
gă apoi locul altoit cu rafie 
Și se unge cu mastic.

-=©=_

Bio ііЩоікіиеа нонгеі»
De lovitura de sabie, te poți 

vindeca, dar de rana pricinuită de 
calomnie, niciodată (proverb ben
galez).

Cine caută un prieten fără 
un defect, nu găsește nici 
(proverb turcesc).

Este atît de bun, incit lasă lu
pul să mănînce oile (zicală per
sană).

Cine nu știe să danseze, zice că 
podeaua este zgrunțuroasă (pro
verb indian).

vegetativa
Altoirea sub coajă. Această 

altoire se poate face în două 
feluri: fără tăierea coajei și 
cu tăierea coajei; întotdeauna 
insă portaltoiul trebuie să fie 
mai gros decît altoiul. In pri
mul caz (fără tăierea coajei) 
altoiul, tăiat în formă de pa
nă, se introduce sub coajă, 
care se îndepărtează ușor cu 
briceagul. In al doilea caz 
scoarța se taie pe lungimea 
portaltoiului, în locul unde 
se pune altoiul. Astfel altoiul 
se introduce între marginile 
ridicate ale scoarței. In am
bele cazuri se pot introduce 
2—3 altoi.

Altoirea în ochi se execută 
în felul următor: pe planta 
destinată altoirii, pe portal- 
toi, se alege un lăstar neted 
și se face pe el cu briceagul 
o crestătură în coajă, in for
ma literei „T". De pe altă 
plantă se ia un lăstar nou 
crescut, se îndepărtează de pe 
el frunzele, lăsînd Insă codi
țele (pețiolurile) apoi se scoa
te mugurele (ochiul) o dată 
cu coaja și cu un strat subțire 
de lemn. Acest mugure se in
troduce sub coajă în tăietura 
făcută portaltoiului și se lea
gă ușor.

Meditație.

SUSPINE IN N

TI AT I CĂ...
...In sudul Tadjikistanului se 

află muntele Hogea-Mumin, 
care seamănă cu o ciupercă 
uriașă ? Piciorul acestei ciu
perci ciudate este înfipt in 
pămint Ia o adîncime de 4 km. 
S-a stabilit că muntele Ho- 
gea-Mumin conține 60—60 mi
liarde de tone de sare gemă, 
o rezervă suficientă pentru în
treaga omenire pe mai multe 
secole.

...In U.K.S.S. a intrat în 
practică un nou defectoscop 
cu ultrasunet pe bază de im
puls ? El se cheamă „U.D.M.-I

M" șl permite să se descopere 
defectele interne ale metale
lor, sticlei organice, porțela
nului și ale unor tipuri de ma
se plastice, plnă la o adînci
me de doi metri și jumătate. 
Aparatul este înzestrat cu un 
semnalizator luminos și o lupă 
electronică cu care se poate 
cerceta la scară mărită orice 
strat al produsului studiat. A- 
parâtul „U.D.M.-IM" a înce
put să fie produs în serie de 
uzina „Electrotocipribor" din 
Chișinău.

Sini născut la Lonea. Părinții 
mei au fost la început destul de 
grijulii. Mi-au ridicat un posta
ment frumos, am fost încadrată in
tr-o ramă lucrată cu gust și pentru 
a fi ferită de vitregiile naturii, fa
ța mi-a fost acoperită cu un voal 
de sticlă. Tiii, ce mai frumusețe 
eram. Nu exista să treacă cineva 
pe lingă mine fără să-mi arunce 
măcar a privire. Cei mai rmdți însă 
se opreau în dreptul meu și nu se 
lăsau pînă ce nu luau cunoștință 
în întregime de tot ce era in arti
colele mele. Cite bucurii nu am 
făcut pentru unii!... E drept că 
uneori am fost și mai răutăcioasă. 
Nu i iertam pe cei care greșeau. 
Dar tocmai de aceea am fost în
drăgită de cei mai nudți...

Eb, vremuri, vremuri. îmi vine 
să pling cînd mi-arnintesc de 
ele. Azi sint ca vai de lume. Ni
meni nu-mi mai dă atenție. Sint 
uitată de toți. Și au dreptate oa
menii.

Ce mai au de văzut la minei 
Am îmbătrînit, fața mi s-a ofUiti 
iar articolele îmi sînt galbene de 
vechime. Cel mai nou e cel din 
decembrie, celelalte sînt din luna 
noiembrie. Poate o să mă contra
ziceți că în două luni nu poate îm- 
bătrîni nimeni. Și totuși asta e 
realitatea. In materia noastră „ga
zetărească" ; un articol de mai 
bine de două luni e bătrîn, depă
șit. De acest lucru însă nu am cui 
sâ mă plîng. Așa că rămîn doar 
cu suspinele mele în noapte.

Dar nici nu v-am spus cine-mi 
sînt părinții / Aveți un pic de răb

dare și o să vedeți. Sub numele 
meu de „Gazetă de perete" este 
scris: ,„Ser... AD-T“. Aceasta în
seamnă că părinții mei sînt cei de 
la Ser... AD~T... Ați înțeles ? Nu ?... 
Nici nu~i de mirare. Literele au 
dispărut și ele de atîta supărare. 
De aceea acum sînt folosită ca joc 
de cuvinte. încercați și dumnea
voastră poate veți reuși să aflați

оооооеооаооіюоооооооооооаооѳоооооооо
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de cine aparțin, completînd restul 
de litere. Dacă nu reușiți să le 
dezlegați adresați-vă organizației 
de partid a serviciului administra
tiv de la mină. Vă vor ajuta. Are 
cîțiva specialiști în această direc
ție. Se pare că specialiștii în cu
vinte încrucișate și-au luat numele 
de colectivul gazetei de perete. 
Vreți să-i știți și pe ei ? Bine. A- 
tunci citiți G. г. n. Ci, responsabil, 
1. n. k. M. r. a, Lu. es. и C. și 
Car. coft.. Mari.. E greu să-i des- 
coperiți nu ? Sigur. Am vrut 
și eu să fac un joc de cuvinte. Dar 
vă spun tot eu numele lor deoarece 
s-ar putea să facă „pe nu vede, nu 
aude": Guran Constantin e res
ponsabil, lanki Maria, Lupescu 
Constantin și Caraconcea Maria 
sînt membri. Acum v-am spus și 
numele lor deși sînt supărată pe 
ei. Și totuși dacă ar fi să judecăm 
drept supărarea mea e cu midi 
mai mică deăt a prietenului meu 
de pe coridor „Postul UETM. de

O APTE
control nr. 2“. Eu, de bine de răsti 
mai am ceva articole dar el nimic. 
A căzut în disgrație totală. Și sin
gur nu poate face treabă deoarece 
colectivul lui din care fac parte 
Borșa Edita, Bodea Elena, Cruicu 
Dumitru, doarme dus.

Ati semnalat cumva din nou 
vreo greșeală ? Desigur cu Bodea 
Elena. Aveți dreptate, dar greșeala 
nu e a mea. Intr-adevăr Bodea 
Elena nu mai e de cîteva luni la 
Lonea, dar numele ei figurează în
că în colectivul „Postului U.T.M. 
de control". Nu căutati explicații 
că nu le veți găsi.

Ar vrea el, săracul post U.T.M. 
de control să se plîngă dar nu are 
cui și chiar dacă ar avea nu în
drăznește.

De aceea sîntem legate prin su
ferințe, prin aceleași necazuri. Nu 
vă mirați dacă veți mai auzi „sus
pine în noapte", ziua nu îndrăz
nim să spunem ceva. Nu știm ce 
ne~ar mai putea aduce ziua de 
mîine.

Mi-ат scris această plîngere eu, 
„Gazeta de perete a Ser. AD-T..., 
la îndemnul „Postului U.T.M. de 
control" cel fără de „s", pardon 
am vrut să spun cel fără de stă~ 
pîn.

P.S. Nu-mi divulgați plîngerea. 
Lăsați poate aud și ei suspinele 
noar're în noapte.

Semnează 
„Gazeta de perete 
a „Ser. AD-T..."

pt. conformitate 
C. COTOȘPAJt



Activitatea cercurilor de economie 
concretă — la mai înalt!

BUNĂ-I

(Urmare din paf. l-a)
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sitâții îndeplinirii cu succes a 
ciniior desăvirșirti construcției 
cialiste elaborate de cel de-al 
lea Congres al P.M.R. Cosfătuirea 
a ajutat la generalizarea experien
ței pozitive în activitatea acestor 
cercuri.

In cele ce urmează ne vom opri 
asupra cîtorva probleme țâre, de 
asemenea, au fost ridicate în cons
fătuire. *

S-a ridicat, între altele, proble
ma unor teme incluse ulterior in 
programul cercurilor de economie 
concretă. Este știut că pentru fie
care cerc de economic concretă pro
gramul a fost întocmit încă de la 
începutul anului școlar ți aprobat. 
Este posibil ca în aceste progra
me să intervină schimbări impuse 
de necesitatea studierii unor pro
bleme care se ivesc pe parcurs și 

‘ la a căror rezolvare cercurile de 
economie concreta pot aduce o 
contribuție eficientă. Nu este însă 
justificată includerea în programul 
cercurilor de economie concretă a 
unor teme teoretice, generale, care 
nu sînt legate de problemele econo
mice ale întreprinderii — ața cum 
s-au petrecut lucrurile ia Vulcan.

O atenție sporită trebuie acorda
tă întocmirii expunerilor ce urmea
ză să fie făcute în cadrul ședințelor 
cercurilor de economie concreta 
pe marginea temelor cuprinse în 

. program. La unele cercuri, cînd 
»e studiază o anumită temă cuprin
să în program, propagandistul face 
o scurtă expunere teoretică, iar un 
alt tovarăș din cerc analizează — 
în cadrul unui referat — aspectele 
concrete ale problemei în lumina 
situației din întreprinderea respec
tivă. In consfătuire s-a arătat că 
au ața trebuie procedat. In jurul 

'unei teme se face o singură expu
nere, iar aceasta trebuie să cuprin- 

;dă atât partea teoretică, cit ți pe 
cea practică. Să luăm, de exem
plu, tema în legătura cu necesi
tatea creșterii productivității mun
cii în lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor pe anul 1962, temă cuprin
să in programele multor cercuri de 
economie concretă. Cum trebuie 
procedat ? Cu ajutorul direct al 
propagandistului, . membrul cercului 
căruia i s-a repartizat această te
mă, trebuie să întocmească o te
matică. Pe baza acestei tematici, 
expunerea trebuie să cuprindă : în
vățătura marxist-leninista despre 
<țreșterea productivității muncii în 
economia socialistă (pentru care 
trebuie consultate opere cla
sice); căile de creștere a produc
tivității muncii în socialism (ma
nualul de economie politică); sar
cinile puse de partid în direcția 

Alegerile In organizațiile sindicale de
Bilanțul unei activități

rodnice
Zilele trecute, la sectorul IX 

al minei Lupeni a avut loc a- 
legerea noului comitet sindi
cal.

Din discuțiile purtate de 
către tov. Fecior Alexandru, 
Oraveț Petru, Albu loan și alți 
participant! la adunare a re
ieșit că, datorită unei bune 
organizări a muncii, a fost po
sibil ca obiectivele din pla
nul de măsuri tehnico-organi
zatorice să fie îndeplinite îna
inte de termen. In anul care 
a trecut harnicii muncitori de 
la sectorul IX al minei Lu
peni au montat, în scopul a- 
sigurării unei presiuni cores
punzătoare de aer, cel de-al 
doilea compresor tip Reșița 
de 45 m.c. Secția de reparații 
a locomotivelor cu acumula
tori a reparat în plus, față de 
prevederile planului, două lo
comotive. Pentru asigurarea 
aerajulul in mină, s-a montat 
un ventilator de 3000 m.c. A- 
cestea sint numai cîteva din 
succesele obținute de munci
torii sectorului IX al minei 
Lupeni. Printre cei care s-au 
evidențiat în muncă se numă
ră : Lipan loan, Papuc Stan, 
Misik Alexandru, Miclea Flo- 
rea, Gioîlica Simion, Duban

creșterii productivității muncii (sar
cini cate se desprind din documen
tele celui- de-al Ill-lea Congres al 
P.M.R.., din planul de stat pe 1962, 
din hotăririle Conferinței regionale 
și Conferinței orășenești de partid); 
sarcinile în domeniul creșterii pro
ductivității muncii în întreprinderea 
sau sectorul respectivi căile con
crete de îndeplinire a acestor sar
cini, măsurile ce trebuie luate în 
vederea intensificării luptei pentru 
o productivitate înaltă (capitol care 
necesită o documentare atentă). 
Astfel întocmită, expunerea va ofe
ri o bază temeinică pentru discu
țiile în cerc, va constitui pentru 
membrii cercului un exemplu de 
felul în care trebuie studiată aceas
tă problemă. Trebuie subliniat din 
nou că bibliografia la tema res
pectivă trebuie indicată cu o lună 
înainte ți membrilor cercului pen
tru ca ți ei să vină pregătiți. De 
asemenea, membrii cercului tzebuie 
îndrumați să studieze aspectele con 
crete ale problemei, spre a veni cu 
propuneri de măsuri pentru îmbu
nătățirea muncii.

In unele cercuri de economie con
cretă de la mina Petrila, prepara
ta Lupeni, timpul de expunere a 
referatelor cete limitat la 15—20 
minute. Este de ia sine înțeles că 
în acest timp scurt, nu poate fi 
prezentat un studiu cu privire la 
problema cuprinsă în program. Pen
tru expunerea unei teme trebuie 
acordat atîta timp Cit este necesar 
astfel ca referatul să constituie o 
bază serioasă de disouții.

S-a ridicat, de asemenea, o pro
blemă legată de creșterea eficaci
tății cercurilor de economie con
cretă. S-a arătat că în cadrul dis
cuțiilor purtate în ședințele acestor 
cercuri, se fac multe propuneri va
loroase pentru îmbunătățirea acti
vității economice a minelor și în- 
trepriderilor. Nu peste tot se res
pectă însă indicația ca propunerile 
făcute de membrii cercului să fie 
trecute intr-un caiet păstrat de 
propagandist. Aceste propuneri tre
buie prezentate organizației de 
partid, conducerii tehnico-adminis- 
trative, pentru a fi studiate și re
zolvate. Membrii cercului, în șe
dințele uctnjătoare, trebuie infor
mați de soarta propunerilor pe care 
le-au făcut, trebuie urmărite rezul
tatele obținute în urma propuneri
lor, fapt care va spori eficacitatea 
acestei forme de învățămînt.

Grija propagandiștilor, a organi
zațiilor de partid, pentru îmbună
tățirea continuă a activității cer
curilor de economie concretă se va 
reftecta din plin în creșterea efica
cități a contribuției lor la înfăp
tuirea sarcinilor construcției socia
liste elaborate de partid.

Anton, Racolța loan și alții. 
Exigenți față de lipsuri, 

participanții la adunare au 
analizat în discuțiile lor cau
zele care au dus la acestea. 
Astfel, tov. voicescu Aurel a 
criticat comitetul de secție 
care nu s-a interesat de felul 
cum frecventează și Învață e- 
levli seraliștl. Tov. Popa Eu
gen a criticat vechiul comitet 
de secție pentru preocuparea 
slabă față de organizarea în
trecerii socialiste șl față de 
problema ridicării calificării 
profesionale a muncitorilor.

Adunarea generală a ales 
noul comitet de secție din ca
re fac parte tov. Crainic sa
bin, June loan, Misik Alexan
dru, Predoșan Nicolae, Oraveț 
Petru șl alții.

LAZAR DEMETER

de

Mai multă atenție 
activității culturale

Majoritatea membrilor 
sindicat care au luat cuvlntul 
în adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri, din sec
torul X al minei Lupeni au a- 
rătat, printre altele, că pe lîn- 
gă realizări, comitetul de sec
ție a avut si unele lipsuri.

Activitatea culturală nu s-a 
desfășurat ia nivelul cerințe-
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Cîntărîrea șl înregistrarea producției realizate de secția răsu
cit a filaturii „Viscosa" Lupeni, deși nu este muneă grea, cerc 
multă atenție și răspundere. Conducerea secției încredințează 
această muncă celor mai conștiincioase muncitoare. Candidata 
de partid Nistor Florie* se numără printre acestea. lat-b sur
prinsă de fotoreporterul nostru efectuînd cîntărirea șl Înregis
trarea producției de la o mașină de răsucit.

--------------Ф--------------

Acolo unde viața pulsează din nou
(Urmare din pag. l-a)

ranța în vremuri mai bune a licărit 
însă ca o seînteie în inimile lor.

' Scînteia s-a transformat apoi în 
'.vîlvătaie cind sub conducerea par- 
'tidului, cei mulți și asupriți au 
devenit stăpînii bogățiilor țării.

...Trezită din somnu-i lung. mi
na Dîlja a fost readusă la viață. 
Cei rămași șomeri la închiderea 
minei și care acum prin grija par
tidului trăiesc o bătrînețe fericită, 
își abat din cind in cind pașii 
întracolo. Privesc și se minunează. 
Aici totul e tînăr și nou. Pînă și 
inginerul acela înalt, care a intrat 
în vorbă cu ei, șeful serviciului 
electro-mecanic, e tînăr.

Spre a-i face să se minuneze 
și mai mult, inginerul Farkaș a- 
meric Ц pune la curent pe vizita
tori cu o seamă de probleme,

— Vedeți mașina asta uriașă ? 
E trimisă de oamenii sovietici și 
ne ajută la săparea puțului princi
pal al minei. Aici va lucra briga
da lui Bartha Dionisie, aceea de 
a venit de la Lupeni.

— Îl cunoaștem. Fain copil și 
priceput în ale mineritului. Dei 
dă vîrtos, face ctte 15—20 de me
tri adîncime pe lună — spuse un 
pensionar pe semne specialist la 
adînciri de puțuri.

— Ehei, cu mecanizarea pe care 
o are o să facă într-o lună adîn
ciri și betonări și mai mari — le 
spuse inginerul zimbind.

— Cum așaf

la mina Lupani
lor. Din cei peste 200 membri 
de sindicat din cadrul secto
rului X al minei Lupeni, doar 
10 slnt Încadrați in echipele 
de teatru, dans, cor etc. Tov. 
Mătăsăreanu Anlșoara a ară
tat că deși in cadrul sectoru
lui există condiții pentru des
fășurarea activității cultural - 
educative, totuși această la
tură continuă să île neglijată.

Tovarășul Mirza Liviu, car a 
face parte din cercul de artă 
plastică, a vorbit despre im
portanța activității culturale. 
Tov. Cîmpeanu Ana, Popesc.. 
Ioan, au criticat comitetul sin
dical pentru slaba preocupare 
in organizarea de recenzii la 
diferite romane, seri literare, 
șezători etc.

Din discuțiile membrilor de 
sindicat de la acest sector au 
reieșit și măsurile ce trebuie 
să le ia comitetul de secție.

Astfel, comitetul de secție 
nou ales șl-a propus să mobi
lizeze un număr însemnat de 
muncitori în echipele și for
mațiile artistice de amatori de 
la clubul sindicatelor din lo
calitate, să înființeze în sec
tor o brigadă artistică de a- 
gltație. să îndrume cit mai 
mulți salariați din sector spre 
biblioteca clubului.

A. MICA
corespondent

betoniera îl 
amețeală și 
direct după

— Bine. încărcarea chiblei n-o 
să se facă din lopată ca pe vre
muri â cu graifere. Au graiferile 
astea o gură de îmbucă aproape 
un sfert de metru ' cub dintr-o 
dată.

■ - Asta-i faină treabă. Tare 
greu și fără spor era cînd încărcăm 
chibla din lopată — spuse bătrî- 
nttl ce lucrase la adînciri de pu
țuri.

— Acum nici la betonate nu 
mai dă nimeni din lopată. Pietri
șul și cimentul e tras cu vagonetul 
pe planul acesta înclinat, intră în 
silozurile astea, iar 
mestecă pînă îi vine 
cînd e gata e turnat 
cofrajele mobile.

— Cum vine asta
— se minunară vîrstnicii.

— Cofrajul ăsta-i din fier și e 
făcut aici la U.R.U.M.P. Se fixează 
cofrajul și după ce-i betonată o 
porție de vreo 2—3 metri și ci
mentul face priză, este coborțt mai 
]os.

— Păi atunci să tot lucrezi cind 
toate muncile grele-s 
spuseră intr-un glas 
veniți în vizită.

— Acum munca

cofraj Mobil

mecanizate — 
pensionarii

minerilor se 
face cu capul și mașinile nu din 
puteri. Cum credeți că ar fi făcut 
adevărate recorduri la înaintări 
brigada lui Demeter Augustin da
că n-ar fi avut mașina de încăr
cat sovietică și unelte perfecțio
nate.

— Am bănuit noi că n-o făcut 
ci înaintări așa mari cu trocu’ și 
fistăul — glumi unul dintre ei.

— Nici nu se putea. Aici totul 
va fi mecanizat. Mașina de extrac
ție și cele de încărcat sovietice, 
gr ei ferele din Polonia, compresoa- 
rele de la Reșița și multe alte uti
laje sosite aici din țările prietene 
și de la fabricile noastre s-au în
frățit spre a face munca minerilor 
mai ușoară, mai spornică. $i ăsta-i 
abia începutul.

Vizitatorii au mulțumit frumos 
pentru cele arătate și au, plecat sa~ 
tisfăcuți spre casele lor. Acolo un
de viața pulsează din nou, au vă
zut multe lucruri interesante de 
care n-au avut parte în tinerețea 
lor sbuciumată.

Realizări ale minerilor din Cimpa
Din primele zile ale anului 1962, 

sectorul I s-a ăVîntat spre vîrful 
piramidei colectivelor de sectoare 
aflate în întrecere la mina Lonea. 
Realizările din perioada 10--20 
ianuarie au venit să confirme încă 
o dată mai mult că-n sectorul I 
munca se desfășoară la nivelul u 
nui colectiv fruntajh Minerii din 
Cimpa au depășit sarcina de plan 
din decada а И-а cu 328 tone de 
cărbune, au sporit randamentul pe 
sector la 1,217 tone/post, iar cali
tatea producției a fost ridicată sim
țitor.

De remarcat este faptul că în

Pentru micul colectiv, de la 
depozitul de unde se distrN 
buie competința de cărbune’ 
minerilor ce locuiesc în Petro
șani, sezonul de vîrf e iarna. 
Frigul face Ca în acest ano
timp cererile pentru cărbuni 
să fie mai numeroase. Iarna 
însă munca în depozit e mal 
grea. Cărbunele ce sosește 
aici cu vagoanele îngheață. 
Atunci descărcarea iul merge 
încet, vagoanele intră în loca
ție. In asemenea situații toți 
muncitorii sint mobilizați la 
descărcarea vagoanelor. Prin 
aceasta se înlătură intrarea în 
locație a vagoanelor, în schimb 
se ivesc intîrzlerl 
rea camioanelor 
cărbunelui către

— ce cîștigăm 

meargă mai

un camion în
> excavatorului

e gata . de

Uriașul cel

la încărca- 
și livrarea 
beneficiari, 

la pod dăm
la punte, și-a spus tovarășul 
Munteanu Simlon, șeful depo
zitului. Се-ar fi să solicităm 
un excavator care să încarce 
mașinile cu cărbune. Propu
nerea a fost găsită bună de 
tovarășii de la combinatul 
carbonifer, excavatorul a fost 
trimis la depozit, iar treburile 
au început să 
bine.

De cum intră 
depozit, cupa 
mușcă flămîndâ din morma-- 
nul de cărbune. Urmează alte 
cîteva mișcări de manevrare 
ale excavatorului Busuioc și 
brațul uriaș înalță cupa ca 
pe un fulg, deșertîftd-o în ma
șină. Operația se repetă de 
clteva ori și după vreo patru 
minute de muncă, mașina ghif
tuită de cărbune 
plecare. Urmează apoi la rînd 
o altă mașină, 
harnic o încarcă și pe asta la 
repezeală. Ar mai trebui însă 
mașini să se poată lua la în
trecere cu hărnicia excavato
rului. Dar și așa, cu mici în
treruperi, pînă cînd se întorc 
mașinile din cursă, excavato
rul tot Încarcă la 45—50 de 
camioane pe zi. Asta înseam
nă 150—160 de tone, deci căl
dură în sute de apartamente 
locuite de mineri.

Primind excavatorul, colec
tivul de aici a pușcat doi ie
puri deodată. Operația de în
cărcare a 
cum fără 
și cu cit 
țiilor de 
zilnic, scade acela 
mațiilor și nemulțumiriloi* iar 
colectivul își îndreaptă efor
turile spre descărcarea vagoa
nelor ca nu cumva să Între în 
locație.

La sfirșitul șutului, cînd 
muncitorii pleacă spre casă se 
Uită de flecare dată spre ex
cavator zlcîndu-șl în gînd: 
Bună-i mecanizarea 1

mașinilor se face a- 
efort și la repezeală 
creștfe numărul ra- 
cărbune distribuite 

al reda-

C. DUMITRU

Berindci Aurel și Burdea 
care au obținut randamen- 
mari de cit cele planifi- 
0,65 și respectiv, 1,50

cadrul sectorului toate brigăzile de 
la abataje și pregătiri își realizea
ză ritmic planul. Cele mai fru
moase succese le-au repurtat mi' 
nerii din brigăzile conduse de co
muniștii 
Nicolae 
te mai 
cate cu 
tone/post. In abatajele cameră din 
care extrag cărbune aceste brigăzi 
se realizează zilnic 5—6 m.l. avan
sare ca urmare a ducerii la Înde
plinire a obiectivului „2 cimpUri 
de cărbune extrase pe schimb și 
pe aripă de abataj
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CUBA DA, YANKEII
Un nou capitol tragic în istoria 

Congoului
NEW YORK 26 (Agerpres)
Sub titlul „Congo : încă un 

asasfnat ?“ săptămînalul ame
rican „National Guardian” 
scrie că în іапиагіё 1962, adi
că la un an după asasinarea 
primului ministru Patrice Lu
mumba, toate simptomele in
dică că se pregătește un nou 
asasinat. De data aceasta ca 
victimă a fost desemnat An- 

fcoine Gizenga, tovarăș de lup
tă al lui Lumumba. Astăzi 
Gizenga se află în stare de 
arest în așteptarea judecății. 
Este posibil că în curînd va 
parveni o știre despre 
rea” lui. ~ 
ga va fi 
ți „care 
coiVol” 
mina.

Este insă posibil, observă 
„National Guardian”, că va fi 
aleasă o metodă mai rafinată. 
Este posibil, de asemenea, ca 
neocolonialiștii, care au îns
cenat acest spectacol, vor ho
tărî că efervescența în lumea 
afro-asiatică va fi prea ma- 

;re, și Gizenga va fi lăsat în 
viață. Dar, orice s-ar întîm- 
pla, in cartea de istorie a 
Congoului se va scrie încă un 
capitol tragic.

Atunci cînd Organizația Na
țiunilor Unite a intervenit cu 
forțele sale în treburile ka- 
tangheze, scrie „Național 
Guardian” în continuare, e- 
xista o oarecare speranță că 
Chombe va fi expediat la 
Bruxelles, de unde primește 
ordine, iar mercenarii lui al
bi vor fi izgoniți din Congo 
o dată pentru întotdeauna. 
Dar la momentul oportun o- 
perațiunile Organizației Na
țiunilor Unite au fost suspen
date la insistența puterilor 
occidentale. Chombe continuă 
să tulbure apele, iar merce
narii lui . pot fi întîlniți ca șl 
înainte în barurile din Elisa- 
bethville.

De data aceasta participa-

„evada- 
După aceasta Gizen- 
„capturat” de solda- 
s-au sustras de sub 
și care îl vor exter-

rea organelor diplomatice șl 
de recunoaștere ale Statelor 
Unite a fost deplină și activă. 
Din Washington a parvenit 
ordinul de a se încheia un ar
mistițiu cu Chombe și de a 
se obține un acord, pe baza 
căruia Katănga să-și păstreze 
autonomia în cadrul unei fe
derații congoleze sub admi
nistrarea guvernului central. 
Tocmai după aceasta a por
nit campania împotriva Iul 
Gizenga. Instrucțiunile secrete 
proveneau de la Gullion, am
basadorul Statelor Unite fir 
Congo, care la începutul lu
nii trecute a raportat preșe
dintelui : „Este necesar să se 
mizeze pe guvernul Adoula — 
Eomboko — Mobutu, deoarece 
grupul de la Leopoldville es
te singurul aare are șanse de 
a apăra Congoul împotriva 
lui Gizenga”.

Astfel stau lucrurile în Con
go în momentul de față, scrie; 
săprămînalul în încheiere. 
Potiivit spuselor ziarului „New 
York Times”, guvernul 
gian și-'a exprimat față 
diplomația 
„admirația sa 
morocănos”.

bel- 
de 

Washingtonului 
însă cu un a&r

IN ÎNTREAGA AMERICA LATINĂ RĂSUNĂ PUTERNIC

De la Rio Grandel del Norte pînă la Capul Horn popoa
rele Americii Latine continuă manifestațiile de solidaritate 
revoluția cubană și îți exprimă protestul hotărît 
complot împotriva Cubei pits la cale de S.U.A. 
O.S.A. de la Punta del Este.

cu 
față de noul 
la conferința

I
------ ------- - -■ M =--------

Să fie recunoscut dreptul 
poporului angolez

Lucrările Conferinței de la Havana
HAVANA 26 (Agerpțes)
După cum anunță agenția 

Prensa Latina, la Havana con
tinuă lucrările conferinței po
poarelor latino-amqricane.

In ședința din după-amiaza 
zilei de 24 ianuarie, primul a 
luat cuvîntul avocatul Alonso 
Aguillar, șeful delegației me
xicane. Fabricio Ojeda, depu
tat în Parlamentul venezue- 
lez, James Endicott, șeful de
legației Consiliului Mondial al 
Păcii.

O agresiune împotriva Cu
bei, a declarat în aplauzele 
furtunoase ale delegațiilor 
Antonio Cabrera, reprezentan
tul Argentinei, care a luat cu
vîntul in ședința de seară, ar 
însemna o agresiune împotri
va tuturor popoarelor Ameri
cii Latine. Victoria va fi de 
partea popoarelor Americii La-

tine, întrucît acesta este mer 
sul istoriei.

In cuvîntările lor, delegații 
statelor Ecuador, Brazilia, Pe
ru, Salvador și Costa Rica, au 
condamnat cu hotărîre încer 
cările delegației americane la 
Punta del Este de a impune 
conferinței O.S.A. hotărîri în
dreptate împotriva Cubei.

Dacă imperialismul ameri
can, a declarat delegatul Sal
vadorului, ar cuteza să atace 
Cuba, cu ajutorul Organiza
ției statelor americane — „a- 
cest organ senil” — „poporul 
Salvadorului, iuînd cu el toate 
armele de care dispune, va 
pleca să apere Cuba”.

In aplauzele participanților 
la conferință delegatul statu
lui Peru, care a luat ultimul 
cuvîntul în ședința de seară, 
a propus să se creeze o briga 
dă latino-americană pentru a- 
părarea 
să ia 
pentru 
viitorul 
viitorul

_=©=—

DE LA POLUL SUD 
SPRE PATRIE

MOSCOVA. ' Două avioane 
•le expediției aeriene sovietice 
care se înapoiază de la Ob
servatorul sud-polar Mirnîi la 
Moscova, au aterizat cu bine 
la. 25 ianuarie la Christchurch 
(Noua Zeelandă).

Ele au străbătut în decurs 
de nouă ore aproximativ 5000 
de km deasupra oceanelor In
dian și Pacific.

Aeronavele „AN-10” și „IL- 
18" au parcurs aproximativ 
o cincime din drumul spre pa- 
tMe.

NEW YORK 26 (Agerpres).
In ședințele sale plenare Aduna

rea Generală continuă discutarea 
problemei Angolei. Delegații care 
au luat cuvîntul în ședința din di
mineața zilei de 25 ianuarie au ce
rut Organizației Națiunilor Unite 
să ia măsuri mai active pentru a 
pune capăt represiunilor sîngeroase 
ale lui Salazar în Angola. Mihail 
Hașeganu, reprezentantul R. P. 
ROMÎNE a subliniat că situația 
din Angola amenință pacea și se
curitatea întregii lumi și că este 
necesar să se asigure independen
ța poporului angolez. Reprezentan
tul NORVEGIEI a ironizat afir
mația delegatului portughez care a 
susținut că toate tulburările din 
Angola ar fi rezultatul unei insti- 
gații din afară.

In ședința de după-amiază o 
amplă cuvîntare a rostit Stevenson, 
delegatul STATELOR UNITE. Cu- 
vîntarea sa abundă în chemări la 
;,colaborare pașnică și creatoare" 
între Portugalia și Angola. Neîn
drăznind să se pronunțe direct în 
sprijinul aliatului lor din blocul 
agresiv N.A.T.O., delegatul ame
rican s-a grăbit să-1 asigure pe 
Salazar că Statele Unite „ca un 
vechi prieten și aliat al Portuga
liei” apreciază „laturile pozitive

De ce cere Bonnul Interzicerea 
Ihnwnii persoanelor persecutate de naziști 
BONN 26 (Agerpres). - TASS

transmite:
La tribunalul federal adminis

trativ din Karlsruhe (R.F.G.). a 
avut loc timp de două zile exa
minarea preliminară a acuzației 
adusă de guvernul de la Bonn U- 
niunii persoanelor persecutate de 
naziști. Guvernul cere interzicerea 
acestei organizații antifasciste vest- 
germăne. Această cerere a guver
nului se întemeiază pe afirmația 
lipsită de temei că această orga
nizație este „o organizație comu
nistă mascată" și că activitatea u- 
niunii „este în contradicție сц cons
tituția" și „amenință" 
actuală din R. F. G.
cercurile guvernante 
K.F.G. vor să interzică 
tă organizație pentru 
duce o luptă curajoasă 
triva politicii militariste 
Bonn-ului și demască neobo
sit pe foștii naziști din Ger
mania occidentală.

In unele landuri din R.F.G. 
uniunea a fost deja interzisă.

orînduirea
De fapt 

din 
aceas- 
că ea 
împo- 

a

Acuzația guvernului R. F. G. 
împotriva acestei uniuni este ab
solut neîntemeiată. Acest lucru îl 
dovedește în primul rînd declarația 
reprezentantului guvernului la tri
bunal. El a vorbit despre „carac
terul conspirativ" al Uniunii per
soanelor persecutate de naziști, cu 
toate că se știe că uniunea acțio
nează pe față. Acest reprezentant 
s-a referit de asemenea la faptul 
.că Uniunea face parte din Fede
rația Internațională 
din Rezistență.

Luînd cuvîntul, 
Uniunii persoanelor 
naziști a arătat că 
deral administrativ
petent să judece acuzațiile guver
namentale împotriva acestei orga
nizații antifasciste. Tribunalul a 
respins acesțfc argument just și a 
hotărît să continue judecarea aces
tui „caz" la sfîrșitul lunii martie. 
Atunci va trebui să fie pronunțată 
hotărîrea definitivă față de cere
rea guvernului cu privire la inter 
zicerea uniunii.

a luptătorilor

reprezentantul 
persecutate de 
tribunalul fe- 
nu este com-

la independentă
ale prezenței portugheze în Afri
ca".

Recunoscînd in vorbe dreptul 
poporului Angolei la autodeter
minare, delegatul american a che-' 
mat de fapt O.N.U. să-i acorde 
dictatorului portughez, t Salazar, 
dreptul de a dispune de soarta 
Angolei.

Cuvîntarea reprezentantului Sta
telor Unite conținea multe fraze 
frumoase și chemări la pace. Dar 
Stevenson nu a propus nici o so
luție concretă a problemei ango
leze urgente și nu a spus care 
este poziția Statelor Unite față de 
cele două proiecte de rezoluție su
puse spre examinare Adunării Ge
nerale. Cuvîntarea sa a urmărit în 
special să-i liniștească pe delegații 
afro-asiatici prin fraze bombastice 
cu privire la dorința Statelor U- 
nite de a reglementa pașnic pro
blema angoleză și pe de altă par
te să nu admită ca Adunarea Ge
nerală să adopte măsuri eficace 
împotriva regimului Salazar.

Organizația Națiunilor Unite tre
buie să ia toate măsurile pentru a 
'răspunde la provocarea Portuga
liei’ care, cu ajutorul N.A.T.O., 
continuă războiul colonial din An
gola, a declarat delegatul INDIEI, 
Jha. Trebuie lichidat colonialismul 
portughez din Angola. Se pune pro
blema dacă O.N.U. va contribui 
la rezolvarea pașnică și cit mai 
grabnică a acestei probleme sau 
dacă ea va fi rezolvată prin folo
sirea lotței.

Vorbitorul a arătat că situația 
din Angola devine tot mai primej
dioasă și că ea trebuie rezolvată 
conform Cartei O.N.U. și Decla
rației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor 
coloniale.

Delegatul Indiei 
nului Portugaliei și 
blocul N.A.T.O. 
astăzi vremurile s*au 
Portugalia, a declarat el, trebuie 
să recunoască Angolei dreptul la 
independență și să declare că este 
gata să acorde în scurt timp in
dependență poporului angolez. A- 
ceasta ar schimba imediat situația 
din Angola. Delegatul Indiei a ce
rut să fie sprijinită în unanimitate 
rezoluția grupului țărilor afro-asia- 
tice în problema situației din An
gola.

In ședința plenară de după- 
amiază au luat de asemenea cu
vîntul reprezentanții NEPALULUI, 
ALBANIEI, statului SIERRA- 
LEONE și ETIOPIEI.

și popoarelor

a cerut guver- 
aliațilot ei din 

să înțeleagă că 
schimbat.

Cubei. Brigada trebuie 
ființă, a declarat el, 
ca astăzi ea să apere

Cubei, iar mîine 
întregii Americi.

★
de MEXICO 26 (A-CIUDAD 

gerpres)
„Mișcarea 

țională" din Mexico — organizație 
care grupează numeroase organi
zații politice din această țară, a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă amestecul Statelor Uni
te în afacerile interne ale Cubei.

Declarația cheamă popoarele A- 
mericii Latine să-și afirme solida
ritatea cu revoluția cubană și să 
ceară apărarea principiilor autode
terminării și neamestecului în afa
cerile interne ale celorlalte țări.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, la chemarea Fede
rației studenților din Peru, în ca
pitala acestei țări, Lima, a avut 
loc un miting de masă în apăra
rea revoluției cu bane. Participanții 
la miting purtau pancarte pe care 
scria: „Trăiască Fidel Castro !“, 
„Trăiască revoluția cubană 1". U- 
nități ale poliției au intervenit. cu 
grenade cu gaze lacrimogene și au 
arestat peste 100 de demonstranți.

Respectarea principiilor neinter
venției și dreptului popoarelor la 
autodeterminare a fost cerută, de 
asemenea, de „Comitetul național 
pentru apărare și suveranitate" din

pentru eliberarea na

Marșul patriotic 
al tinerilor uruguayeni
PUNTA DEL ESTE 26 (Agec- 

pres).
După ce, pornind de la Monte' 

video, au parcurs o distanță de 
160 km., tinerii uruguayeni care au 
organizat marele marș patriotic în 
sprijinul Cubei și împotriva confe
rinței de la Punta del Este au 
sosit în orașul Maldonado, situat 
in apropierea Puntei del Este.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, de-a lungul șoselei 
care duce de la Montevideo la 
Punta del Este, pe ziduri, pe stâlpi 
pot fi văzute inscripții care exprimă , 
solidaritatea cu revoluția cubană. 
Fraza „Cuba —- da, yankeii — 
nu !“ apare pretutindeni.

Din cauza obstrucțiilor poliție
nești, tinerii nu au putut ajunge 
la Punta del Este. Ei au reușit 
totuși să trimită în acest oraș o 
delegație, care l-a vizitat pe pre- 
dintele Cubei, Osvaldo Dorticos, 
pentru a-i înmîna copia unui ma
nifest adresat de participanții la 
marș conferinței de la Punta del 
Este. Președintele Dorticos a mul
țumit delegaților pentru acțiunea 
lor de solidaritate și i-a asigurat 
că Cuba nu va da înapoi de pe 
drumul pe care a pornit spre bi
nele poporului cuban și al tuturor 
popoarelor

☆
Honduras.

Potrivit 
studenții și profesorii de la Școala 
superioară din Honduras și-au ma
nifestat public adeziunea față de 
apelul „Comitetului național pen
tru apărare și suveranitate".

Corespondentul din Ciudad de 
Panama al agenției Prensa Latina 
transmite că comitetul central al 
Partidului socialist din Panama a 
dat publicității o declarație în care 
„condamnă orice acțiune a confe
rinței de la Punta del Este îndrep
tată împotriva principiilor neinter
venției și dreptului popoarelor la 
autodeterminare".

Referindu-se la uriașul miting 
care a avut loc în capitala Uru- 
guay-ului, Montevideo, ziarul Uru
guayan „El Popular" a arătat că 
„demonstrația s-a bucurat de un 
larg ecou pe tot continentul edea 
ce a constituit un avertisment la 
adresa imperialismului yankeu. 
Demonstrînd pe stradă, scrie zia
rul, poporul Uruguayan a dovedit 
că se pronunță împotriva ameste
cului în Cuba și a cerut guvernu • 
lui Uruguayan să respecte la con
ferința de la Punta del Este voința 
poporului".

din America Latină?
9r

agenției Prensa Latina,

PROGRAM DE RADIO
28 ianuarie

Retransmisiunea concertului Orches
trei simfonice a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu", 13,15 Cîn- 
tece și jocuri populare din diferite 

■regiuni ale țării, 14,15 Muzică ins
trumentală interpretată de soliști 
romîni, 14,30 Cine știe cîștigă I 
15,15 Concert de prînz, 16,10 Me" 
lodii de dragoste — muzică ușoară 
romînească, 17',25 Muzică din o- 
perete 'interpretată de soliști și 
formații romînești, 18,30 Muzică 
ușoară îndrăgită de ascultători.
19.30 Orchestra de estradă a Ra- 
dioteleviziunii vă invită la dans,
21.30 Program pentru iubitorii de 
romanțe.

PROGRAMUL I. 7,00 Buletin 
de știri. Sumarul presei centrale, 
7,30 Estrada melodiilor; 8,C0 Școa
la și viața, 8,30 Melodii populare 
romînești, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii: „Cireșarii" prelu
crare și dramatizare radiofonică de 
C. Șerban, 10,30 Melodii distrac
tive — muzică ușoară romînească, 
11,00 Formații artistice de ama
tori, laureate la cel de-al Vl-lea 
concurs pe țară, 11,30 Vorbește 
Moscova, 12,30 Interprcți de mu
zică ușoară, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,35 „Programe muzicale al
cătuite de ascultători”, 15,05 Or
chestre de muzică populară din di
ferite orașe ale țării, 16,10 Concert 
de estradă, 17,40 Artiști de frunte 
ai muzicii populare romînești, 18,30 
Muzică instrumentală romînească, 
19,05 „Melodii... melodii..." In 
program melodii de compoâtori 
din R.P. Ungară, 19,30 Teatru la 
microfon : premiera „Prietena mea 
Pix", scenariu radiofonic de V. 
Em.Galan, 22,35 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 7,20 Melodii 
populare romînești, 9,30 Din co
moara folclorului nostru, 10,40 Jo
curi populare romînești, 10,50

CINEMATOGRAFE
28 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Carmen de la Ronda; 
AL. SAHIA : Vintul s-a oprit în 
zori ; PETRILA : Trecerea inter
zisă ; LONEA : Alba Regia ; A- 
NINOASA : Defileul ; VULCAN : 
Confidentul doamnelor; URICANI: 
Flăcări la graniță.
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