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Este ora 14,00. Din 
sector în sector dispece
rul anunță o ședință de 
lucru . fixată pentru orele 
17,30 cu întreg colectivul 
de ingineri. Ordinea de 
Zf încă nu se cunoaște. 
Dispecerul nu poate da 
lămuriri în această pri 
vință.

In sfîrșit, curiozitatea 
dispare cînd la ora fixată 
sala este plină, fiecare 
ocupîndu-și locul.

Inginerul șef ia cuvân
tul arătind scopul ședin
ței. La auzul or dinei de 
Zi fiecare participant 
Zîmbește satisfăcut. Era 
un lucru pe care toți îl 
doreau și-l așteptau de 
mult. O ședință cu ca- 
rtadfpr tehnic, cu sarcini 
concrete, în ceea ce pri
vește introducerea tehni
cii noi.

După o scurtă intro
ducere în care se relie
fează misiunea fiecăruia,

se 
se-

încheiat, 
continuă, 
viață a

să-și spună cuvîntul. Deci 
fiecare la lucru.

Se împart teme cu ca
racter de inovații, 
fixează următoarea 
dința de lucru.

După ce se enumeră o 
serie de utilaje cu care 
va fi dotată mina Vul
can, se trece la discuții. 
Fiecare ia cuvîntul, face 
propuneri și discută cu 
entuziasm sarcinile ce le 
stau în față.

Ședința s-a 
Dar discuțiile 
Traducerea în
sarcinilor privind introdu
cerea tehnicii noi la mi
na Vulcan va spori mai 
mult productivitatea 
muncii, va face ca munca 
minerilor de aici .să de
vină pe zi ce trece mai 
spornică, măi ’ ușoară st 
mai frumoasă.

De aceea inginerii de 
la mina noastră nu *;or 
■precupeți nici un efort

In aceste zile, la Vis- 
coza Lupeni are loc dez
baterea proiectului nou
lui contract colectiv pe 
anul 1962. Colectivul în
treprinderii și-a luat an
gajamente frumoase în 
muncă, printre cate depă
șirea planului de pro
ducție la fire de mătase 
cu 0,2 la sută, sporirea 
volumului producției de 
mătase extra și prima la 
60 la sută, reducerea, de
șeurilor cu 0,5 la sută, 
sporirea productivității 
muncii сц 0,5 la sută, 
realizarea de economii de 
50.000 lei.

Conducerea întreprin
derii și-a prevăzut obli
gația să ia măsuri pen
tru extinderea; mirii me
canizări, în care scop vor 
fi confecționate un număr 
de 30 cărucioare de trans
port pentru secții. Este 
preconizat, de asemenea, 
să se organizeze două 
concursuri de inovații, să 
se înființeze un curs de 
minim tehnic pentru îm
bogățirea cunoștințelor 
profesionale ale muncito
rilor, să se doteze bi
blioteca tehnică a între
prinderii cu 150 volume 
noi etc.
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Minerul Chiriac Constantin conduce o harnică brigadă 
de tineret de la mina Uri câni. Despre brigada sa se poate 
spune că în luna ianuarie a muncit cu puteri sporite și a 
obținut rezultate bune.

Iată o parte din membrii brigăzii în frunte cu Chiriac 
Constantin (în stînga) în fața postului U.T.M. de control.
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Spartachiada de iarnă 
a tineretului antrenează 
zilnic, tot mai mulți ti- 
nerF în diferitele între
ceri ce se organizează în 
acest scop.

Joi seara, la clubul 
muncitoresc din Aninoasa 
Srau întîlnit la uri concurs 
de șah tineri muncitori 
din atelierele minei. Prin
tre- concurenți se. afla .și

sudorul Nagy Iosif, secre- 
sarul organizației de bază 
U.T.M. nr. 8 ca și to
varășii iui de muncă, Vi- 
șan Ilie, Karacsonyi 
Gheorghe, Nagy Tiberiu 
și alții. Gîștigâtorul con
cursului a fost tînărul 
lăcătuș, absolvent al șco
lii profesionale din Pe
troșani, Butca Victor.

©-

Binaie peste pian

' Tînărul maistru termomecanio Manea loan 
din cadrul termocentralei Paroșeni deseori dis
cută cu muncitorii secției despre problemele de 
revizie și reparație.

Iată-1 (în dreapta) stînd de vorbă cu Cloaicăî 
Nicolae despre revizuirea unei supape de sigu
ranță de la un cazan.

Construit cu ani în ur
mă, atelierul de tlmplă- 
rie de la I.ivezeni s-a 
dezvoltat continuu, ajun- 
gînd în prezent cea mai 
importantă unitate 
cest fel din Valea 
Aici se produce 
tîmplăria ne
cesară șantiere- i
lor pentru con- I 
strucția noilor 
blocuri de lo“ 
cuințe.

In luna ia
nuarie, colecti
vul acestei uni
tăți a obținut 
succese frumoa
se , în muncă. 
Astfel, față de 
2.500 m. p. bi
nale (uși-feres- 
tre planificate), 
au fost, realiza
te 2.677 m. p.

Printre brigă
zile fruntașe ale 
tîmplăriei 
vezeni 
mără

de a- 
Jiului- 

toată

M o BILĂ N

se
cele

ți
nu- 

con"

de tov. Delvescu 
de la secția meca- 
cele de tineret ale

duse 
Iosif, 
nică, 
lui Șandru Ovidiu și U-
droiu Constantin și echi
pa de confecționat cozi 
de unelte condusă de 
Savu Petre.

Colectiv fruntaș -
Pentru cel care nu a fost 

la U.R.U.M.P., vizitarea aces
tei uzine îi oferă o plăcută 
surpriză: Vizitatorul se aș
teaptă să vadă o simplă uzi
nă de reparații, dar găsește o 
dezvoltată unitate industrială 
ce produce o mare varietate 
de utilaje, piese de schimb. 
Și e firesc. Mecanizarea con
tinuă a muncii în subteran 
impune creșterea ritmului pro
ducției de utilaj minier. Spe
cificul sortimentelor se schim
bă adapiîndu-se necesităților 
și înnoirilor ce sînt aduse de 
munca creatoare a inovatori
lor și proiectanților. Uzina se 
dezvoltă și odată cu ea cresc 
și oamenii. In acest an ur
mează să intre în 
secția reparații 
care lucrările de 
pe terminate.

In hala imensă 
construcții metalice se confec
ționează cupe pentru funicu- 
lare, colivii de puțuri, căru
cioare pentru transportul lem 
nului, grinzi metalice pentru 
abataje, armături pentru ga
lerii, tuburi de aeraj și multe 
alte utilaje și piese de’schimb.

Deasupra mașinilor, a oa
menilor, a materialelor fru
mos orînduite domină podul 
rulant; cu ajutorul lui Un va- 
gonet e purtat cu ușurință, 
aidoma unei jucării, de la un 
capăt la altul al halei.

Muncitorii preocupați,

CARNET

funcțiune 
mecanice la 

finisaj sînt
a secției de

a-

PRIN VULCANUL DE AZI
( Kakașvarul de azi nu se asea- 
> mănă cu cel din trecut. Locatarii
• acestui cartier al Vulcanului în 
I frunte cu comuniștii, au făcut
1 din Kakașvar un cartier în
* totul e frumos. De cum 

primăvara și pînă toamna
, ziu parcă aici înfloresc

Dormitoare, ca
mere combinate, 
sufragerii, biblio
teci, canapele, fo- 

- toiii se înșiră stră
lucind în lumina 
becurilor la maga
zinul de mobilă nr. 
81 din Petroșani.

Inlăuntru forfo- 
Cumpărătorii 
entuziasmați, 

autocamioane,

’ tă. 
sînt
Pe

căruțe -platforme se 
încarcă garnitu
rile cumpărate 
pentru a fi duse 
acasă la posesori: 
alte mașini aduc ■ 
din depozite noi 
garnituri.

Luna ianuarie a 
adus o simțitoare 
intensificare a vîn- 
zărilor de mobilă. 
Astfel, In această

----------- ©------------

a anu- 
maga- 
mobilă

prirnă lună 
lui, numai 
zinul de 
din Petroșani (res
ponsabil tov. Stroia 
Elena) a desfăcut 
peste 80 garnituri 
de mobilă, ca și o 
seamă de piese se
parate în 
de aproape 
lion lei.

valoare 
un mi-

Repertoriu
Fanfara clubului muncitoresc 

din Petrila pregătește un nou 
repertoriu. In program se nu
mără și piesele „Nabucodono- 
sor" de Verdi, „Bărbierul din

s c h i m
Sevila** de ROssini, 
de țigan“ de Lehar, 
de primăvară**, „Pe 
jos“ șl altele.

bat
„Dragoste
„Vîntuleț 'ij 
Volga în 'j

care 
vine 

tîr- 
cele 

mai frumoase flori, îngrijite cu 
gingășie de copii și femei. Aici, 
în acest cartier își desfășoară 
activitatea organizația de partid 
de cartier nr. 1. Minerul șomer 
de odinioară, Nistor Dumitru, 
este secretarul acestei organizații 
de partid și unul din gospoda
rii cartierului. In curînd comu
nistul Nistor împlinește 75 de 
ani, vîrstă la care e îndreptă
țită întrebarea ;

— Te mai țin puterile. Nis
tor baci ?

— Mă mai țin, că doar nu 
lucrez singur. Am biroul orga
nizației, membrii de partid din 
cartier, deputății, toți: oameni 
de nădejde, precum și: un larg 
activ: fără de partid: Ne ajută 
în muncă și grupele de partid 
din cartier, tinerii, femeile.

In cartierul Kakașvar, în 
toamnă, a fost efectuată o lu
crare mare: săparea unui ca
nal lung de peste 500 metri 
pentru asigurarea caselor indivi
duale de pe platoul Kakașvar 
cu apă potabilă. întreaga muncă 
de săpare și instalare a con
ductelor de apă au efectuat-o

, locatarii cartierului, la îndemnul 
? comuniștilor Laszlo Iosif, Bar

Adrian, Schmitz Adolf, Pițin- 
guș Nicolae. Komlodi Alexan
dru și mulți alții. Prin această 
muncă inițiată de organizația 
de cartier s-au realizat mai bine 
de 40.000 lei economii.

In .mijlocul cartierului Kakaș
var există o gazetă de stradă. 
Ea a luat ființă pentru oglin
direa muncii din cartier, pentru 
că aici se duce o activitate mul
tilaterală susținută de comurtiști-

Smitko Maria, una din mem
brele biroului organizației de 
partid, a constatat că în cartier 
se resimte lipsa unei biblioteci. 
S-a consultat cu tovarășul Nis
tor, a discutat cu 
care fac parte din 
de partid. Curînd 

ființă patru 
apoi încă 
lucru bun făcut 
comuniștilor, 
în cartier s-au

meseriași
tenți la munca ce o efectuea-: 
ză, par că nu observă nimic 
din ce se întâmplă în jurul 
lor. Maiștrii, în halate albas
tre, .îndrumă, controlează.

La ora 8 dimineața sînt cî- 
teva minute de pauză, pen-: 
tru masă. Se așterne liniștea. 
Se discută, se glumește. Dar 
pentru scurt timp. Munca re
începe mai avîntat. Din spa
tele paravanelor răzbate fla
căra aparatelor de sudat.

Colectivul secției* construcții 
metalice a încheiat anul tre
cut cu rezultate bune în pro
ducție, depășind planul global 
și producînd toate sortimen
tele planificate. In biroul Șe
fului de secție, la loc de cin-: 
ste, îmbrăcat în hîrtie trans
parentă se află steagul roșu 
de' secție fruntașă în întrece
rea socialistă.

Aici lucrează mulți oameni 
cunoseuți pentru vrednicia lor 
în întreaga uzină. Lăcătușul 
Kiss Teofil lucrează la căru
cioare pentru transportat lemn. 
Lăcătușii din brigada de tine
ret condusă de utemistul Toth, 
Iuliu sînt preocupați de ter
minarea unor carcase . de ele
vator. Sudorii Covaci Alexan
dru, Moise Mihai și Voinicescu 
Gheorghe sînt' ocupați cu tă-: 
ierea unor grinzi metalice. Co
munistul Covaci Alexandru1 
mai are o preocupare : aceea' 
de a califica pe ucenicul’Pop) 
Simion, elev în anul ПІ lai 
școala profesională. „Decanul** 
sudorilor, Nicu Constantin, su- 
dează piesele pentru un îm- 
pingător, iar tînăra 
Virginia, flanșele unor 
pentru rambleu.

întregul colectiv al 
este preocupat de a produce

FRANCISC VETRO j

Tănase 
tuburi

secției

(Continuare în pag. 3-a)

realizat 
din ini~ 
bază, a

Dumitru 
a doua ti-

tinerețea lui adevă-
așa,

O buna reparație 
micitatea 
euunl Hi

cîteva femei 
activul fără 

în Kakașvar 
biblioteci de 

două, lată 
din im-

au luat 
casă și 
încă un 
boldul

Dar
mult mai multe: lucruri 
țiativa organizației de 
■gospodarilor cartierului.

...Comunistul Nistor 
ne-a mărturisit că 
nerețe a cartierului o consideră 
ca fiind 
rată. Și e firesc să fie 
deoarece viața, nouă din. Kakaș
var și toate cite s-au înfăptuit 
în anii noștri reflectă munca 
entuziastă a locuitorilor cartie
rului,- a comuniștilor, activitatea 
organizației de bazfl și a secre
tarului său Nistor Dumitru.

MARGARETA MICA
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„Biblioteca în slujba construcției 
socialiste**

Nici o biblioteci 
in afara concursului

Pentru antrenarea lucrători
lor din bibliotecile de lectură 
publică Ia o mai bună difu
zare a cărții, de a face ca ea 
să ajungă mai repede în mîi- 
nlle oamenilor muncii, mărind 
astfel numărul cititorilor și 
al cărților citite, anul acesta 
s-a organizat cel de-al doilea 
concurs al bibliotecilor, inti
tulat „Biblioteca în slujba con
strucției socialiste**.

Concursul a fost inițiat cu 
scopul de a orienta conținutul 
activității bi
bliotecilor în 
sprijinirea în
deplinirii sarci
nilor economice 
și politice ale
construcției socialiste, de a 
populariza realizările obținute 
sub conducerea partidului de 
către oamenii muncii din țara 
noastră.

De asemenea, se urmărește 
atragerea de noi cititori din 
rîndul oamenilor muncii de la 
orașe șl sate șl în special din 
rîndul tineretului și a copii
lor, însușirea de către citi
tori a tehnicii noi și a meto
delor avansate de muncă.

La consfătuirea din luna ia
nuarie a. c. cu bibliotecarii din 
Valea Jiului, au fost fixate o 
serie de sarcini privind fieca
re bibliotecă, înscrisă în con
curs.

Astfel, va trebui ca la sfîr- 
șitul anului 1962 să crească 
numărul cititorilor față de 
1961 în medie cu 20—30 la su
tă, recrutînd noi cititori în 
special din rîndul oamenilor 
muncii ocupați în producție, 
să crească numărul publica
țiilor social-politice citite ast
fel ca numărul lor să repre
zinte o treime din totalul căr
ților citite.

De asemenea, bibliotecilor le 
revine sarcina de a sprijini 
procesul instructiv-educativ din 
școli, să asigure informarea o- 
perativă a cititorilor asupra e- 
venimentelor interne și inter
naționale, să sprijine cu ma
teriale bibliografice și publi
ci ții învățămîntul de partid 
și de U.T.M., precum și învă
țămîntul agrozootehnic de 
masă, să prezinte în fața ci

experiență cu

titorilor bibliotecii dări de sea
mă asupra activității acesteia, 
să se prezinte un mare număr 
de recenzii, să se organizeze 
seri de poezii, expoziții, vitri 
ne cu cărți etc.

In cadrul concursului sar
cini deosebite revin bibliotecii 
orășenești din Petroșani. A- 
ceasta va trebui să organizeze 
4 consfătuiri cu cititorii din 
localitățile Văii Jiului pentru 
popularizarea cărților tehnico- 
știlnțtfice, beletristice și agro

zootehnice, să 
faeă 40 de re
cenzii și prezen
tări de cărți, 
să organizeze 
3 schimburi do 
bibliotecarii co

munali și sătești, să acorde a- 
Jutor metodic bibliotecilor sin
dicale și școlare. Pînă la șfîr- 
șitul concursului să înscrie un 
număr de 3.500 de cititori și 
Să difuzeze 56.000 volume de 
cărți șl broșuri.

Tot pînă la sfîrșitul con
cursului biblioteca orășenească 
Petroșani, împreună cu cele 
două biblioteci comunale și 
cele 7 biblioteci neafiliate din 
raza orașului postru, va tre
bui să înscrie 6.230 de cititori 
și să difuzeze 30.640 de cărți 
șî broșuri.

☆

Cel de-al doilea concurs bie
nal al bibliotecilor constituie 
un mijloc de verificare a ac
tivități acestora, un îndreptar 
în munca bibliotecilor și a lu
crătorilor cu cartea. De aceea, 
este necesar ca la acest con
curs să participe toate biblio
tecile din Valea Jiului. Aces
tea vor trebui să cuprindă în 
planurile de muncă pe 1962 
obiectivele stabilite de regu
lamentul concursului, desfășu- 
rind o muncă susținută pentru 
realizarea lor.

Organele sindicale, sfaturile 
populare și lucrătorii cu car
tea au datoria să îndrume și 
să sprijine munca biblioteci
lor, pentru ca acestea Ia sfîr
șitul concursului să se claseze 
printre primele biblioteci frun
tașe pe regiune.

C. COTOfPAN
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Copilu-ncepe să citească, 
Silabisind cu glas timid 
Și din privire mă întreabă : 
Manii со, ce-nseamnă Partid ?

Aș vrea să-l fac
să mă’nțeleagă 

Ușor, prin vorbe limpezi, care 
Să mă ajute cît mai simplu 
Să-i pot răspunde 

la’ntrebare:

Așa cum un părinte vrednic 
De toți copiii se’n gri j este, 
Partidul, tot ca un părinte 
Asupra țării'ntregî privește.

Ca un părinte... el repetă 
Cu-același glas încă timid 
Și

Cu

gîndul lui curat 
se’ndreaptă 

dragoste către Partid.

EMILIA PANTAZOPOL

ț 
l

$
I 
£
&
І 
l 
f
A

*
9 
♦

i
І 
Â 

t
♦

«

Â

ț 
i
* 
â 
i 
І

i 
І 
i

Cu personajele
Local de frizerie. In dreapta 

un paravan. In stingă două 
mese cu oglinzile respective. 
Frizerul fredonează o melodie 
în timp ce ascute briciul pe 
curelușa agățată într-un cui...

Deodată atmosfera liniștită 
a localului e tulburată de Te- 
lemac care intră foarte agi
tat :

— A... Asta nu, asta nu poa
te să rămînă jos ! Ai mai po
menit dumneata una ca asta, 
dom-le ? I-auzi : N-apuc să 
ajung in colț șl auz pe urmele 
mele : „Pst ! Pst Г Bibicule". 
Pe mine mă cheamă Telemac, 
Mache, nu mă cheamă Bibi
cule... îmi văz de drum... El 
iar... N-apuc să răspunz 
dom-le, și el șart I part ! 
trosc ! pleosc ! patru palme.

Recunoașteți frizeria in ca
re se petrece această scenă ? 
Cei care îndrăgiți — și nu se 
poate să nu îndrăgiți — va
loroasa operă a lui Caragiale 
veți spune pe dată : Desigur, 
e o scenă din savuroasa co
medie „D-ale carnavalului**.

Numai că momentul de mai 
sus nu-1 întîlnîm pe scenele 
teatrelor „Comedia** sau „C. 
Nottara** ci în sala de repetiții 
a clubului muncitoresc din 
Vulcan. Telemac, zis Crăcănel, 
nu e marele actor Birlic, ci 
electricianul Florean Gheorghe 
din sectorul V al minei Vul
can, care acum, prin talentul 
său, dă viață întocmai perso
najului lui Caragiale.

Multe priviri îi admiră jo
cul. Doi ochi însă îi urmă-

—.....

Printre cei mai frecvent! cititori ai bibliotecii clubului 
minier din Lupeni se număr* elevii de la școlile din loca
litate.

In fiecare joie ei vin la bibliotecă pentru a Împrumuta 
noi cărți.

IN CLIȘEU : Un instantaneu de la biblioteca din Lupeni.

lui Caragiale...
rose cu atenție fiecare miș
care, fiecare gest. Sînt ochii 
regizorului, a cunoscutului ac
tor Jeles Alexandru. De aceas
tă dată îl întîlnim într-o sală 
a clubului din Vulcan. Multe 
seri și le petrece aici alături 
de lăcătușul Marcău Constan
tin, de electricienii Florean 
Gheorghe și Dimitriu Constan
tin, de tinerele steanță Feli
cia, Schmitco Maria, Baban 
ioana, Stros Rozalia, alături de 
zeci de tineri care după orele 
de muncă iși găsesc aici o plă
cută delectare. Și în aceste 
zile ei sînt mai ocupați ca 
orieînd. Doar se află în preaj
ma unui examen, a examenu
lui pe care-I vor da la al III- 
lea concurs bienal de teatru 
unde vor prezenta două din o- 
perele lui Ion Luca Caragiale: 
Primul act al comediei „D-ale 
carnavalului" și „Năpasta**.

☆
E tîrziu. Repetiția nu s-a 

terminat încă. Numai că locul 
lăcătușului Marcău, a electri
cianului Florean și al celor
lalți l-au ocupat maistrul 
Cluru loan, profesorul Cazacu 
Eugraf, funcționara Steanță 
Felicia, tînărul Strinu Florea. 
Stau in jurul mesei și repetă. 
Dețin roluri frumoase și nu 
ușor de interpretat: Gheor
ghe, Dragomir, Anca, loan 
personagille dramei lui Oara- 
giale, „Năpasta**. Peste încă
pere s-a lăsat o liniște adîn- 
că. Ana ascultă înfrigurată a- 
devărul crud dezvăluit de Ion 
— nebunul... Aici nici chfer 
regizorul nu intervine...

Să-i lăsăm să repete... ziua 
concursului bate la ușă.

LUCIA LICIU

Repetiții
In sala de repetiții a clubu

lui muncitoresc din Uricani, 
ferestrele rămîn luminate pî
nă seara tîrziu. Cei care șe 
îhtîlhesc aici șî de unde nu 
lipsesc niciodată tehnicienii 
Costea Octavian, Groza Ma
ria, funcționarele Mateescu 
Susana, Hânciu Liliana, fac în 
aceste zile intense pregătiri. 
Sînt membri activi al cercului 
dramatic iar concursul ce se 
apropie le dă zor. Piesa pe Ca
re o vor prezenta la cel de-al 
Ш-lea concurs bienal de tea
tru „i. l. Caragiale** cere o 
serioasă pregătire. ■ »

Tovarășul Alexandru Cp- 
dreanu, actor la Teatrul de 
stat din Petroșani, se ocupă 
Intens de pregătirea artiștilor 
amatori, pentru a-i apropia 
cit mai mult de rolurile pe 
care le dețin.

Printre creațiile de seamă ale 
lui Gotthold Epbraim Lessing se 
numără și comedia în cinci acte 
Norocul soldatului (Minna von 
Bamhelm).

Acțiunea se petrece în timpul 
domniei lui Frederic al ll-lea, a- 
vînd în centrul ei pe maiorul von 
Tellbeim. După unul din multele 
războaie duse de împăratul pru
sac, maiorul von Tellheim este 
reformat și supus unei anchete 
judiciare fiind bănuit de luare 
de mită la încasarea contribuției 
din partea unui oraș saxon sub
jugat. Lessing iși manifestă în a- 
cest fel protestul împotriva cru
zimii lui Frederic al ll-lea, care 
prigonește fără cruțare tot ceea ce 
ar fi de natură să stea în calea 
tendințelor sale expansioniste. Ma
iorul von Tellheim, în cele din 
urmă, este reintegrat în drepturile 
sale, „mărinimosul" suveran „re- 
cunoscînd" nevinovăția lui. Auto
rul piesei, prin această rezolvare, 
nu face altceva decât să ironizeze 
(nu credem că s-ar putea vorbi 
despre satiră 1) „bunătatea" monar
hului binecunoscut în întreaga Eu
ropă datorită hrăpăreției sale, pre
cum și lipsei de scrupule cu care 
reprima orice germene ce tindea 
spre o poziție cît de cît liberală. 
Critica socială din această piesă 
este foarte subtilă, abia percep
tibilă dar în întregimea ei de
monstrează atitudinea protestatală 
a autorului împotriva regimului 
jrederician.

Această latură a acțiunii se îm

pletește cu povestea de dragoste 
dintre von Tellheim și Minna von 
Barnbelm, a cărei conflict se ba
zează pe alternanța presupusei di
ferențe de stare materială a ce
lor doi protagoniști și pe unele 
momente de farsă.

In intenția lui Lessing, von Tel
lheim, deși militar, este un om 
ostil militarismului, sistemului 
prusac promovat de Frederic al 
ll-lea, el este uman, înzestrat cu 
calități pe care Lessing ar fi do
rit să le posede burghezia germană 
de la mijlocul secolului al XVlll- 
lea.

Punînd în scena această come
die, din inițiativa comitetului sin
dicatului de la Teatrul de stat 
Petroșani, un colectiv bun de ac
tori, în regia lui Dumitru Căpi- 
tanu și loan Tifor, a înfățișat pu
blicului una din piesele lui Les
sing, prima din opera clasicului 
german pe scena locală. Din pă
cate, strădaniile regiei de a pre
zenta un spectacol curat n-au 
fost încununate de deplin succes.

Am vorbit la început despre 
ideea anlifredertciană a piesei, 
idee care în spectacol nu s-a re
liefat . în măsura oferită de text. 
Un factor care a determinat acest 
lucru e acela că ^textul a fost 
„ciuntit". Dacă unele intervenții 
în text sînt salutare, ele ușurînd 
înțelegerea fondului, apoi altele

soldatului^ de,
sînt cu totul nejustificate. 
Au fost „tăiate" replici care țin
teau tocmai în tendința monarhiei 
prusace de a opri oamenii să 
gîndească, să filozofeze. „Mă gă
sesc într-un moment cînd ușor 
m-aș lăsa ispitit să cîrtesc îm
potriva providenței" (von Tel
lbeim, actul I, •scena 6) este o re
plică avînd scopul să evidențieze
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spiritul protestatar al eroului, dar 
ea nu a fost rostită pe scenă. Von 
Tellbeim, pe alocuri, destul de e- 
vident, condamnă militarismul, a- 
rătînd că nu atît îndeletnicirea de 
militar „cît traiul sălbatic și dez
mățat care, din nefericire e legat 
de această meserie" (actul 111, sce
na 7) place multora; sau „cei 
mari s-au convins că un soldat 
face foarte puțin din înclinație 
pentru ei" (actul IV, scena 6) vine 
să sublinieze faptul că oamenii sim
pli sînt potrivnici celor ce promo
vează militarismul. Aceste replici 
însă au fost eliminate din text. 
In general s-au făcut intervenții 
mult prea multe în text, lucru ne- 
permis în cazțtl unei piese, și cu 
atît mai puțin în cazfd unei piese 

clasice. Dacă forma piesei, ideea 
ei, n-au fost în vederile regiei, 
era necesar să se renunțe la ea, 
dar nicidecum să se aducă „mo
dificări". Prima alternativă ar fi 
fost mai bună. S-ar fi putut alege 
o piesă mai apropiată de cerin
țele spectatorilor din Vedea fiului.

Apreciem că stilul de joc im
primat (îmbinarea comicului ex
cesiv cu teatralizarea forțată a 
mișcărilor) nu a fost cel adecvat 
și a dăunat evidențierii elemente
lor poetice ale textului.

După cum am arătat, piesa a 
fost interpretată de actori buni, 
tineri talentați.

Unii dintre ei, printre care loan 
Tifor (von Tellbeim), Stela Po
pescu (Francisca), Vaier Donca 
(Paul Werner), Dumitru Drăcea 
(fust), Mircea Tabalon (Hangiul) 
au depus eforturi vădite izbutind 
să creeze momente de veritabil co
mic, cu toate acestea, în ansam
blu, n-au reușit să depășească un 
nivel mediocru de interpretare si 
aceasta, după părerea noastră, da
torită lipsei de îndrumare din 
partea regiei. Stefania Donca (Mi
nna von Barnbelm) a fost lipsită 
de căldură, adesea forțată, preș- 
tind un joc mai mult de suprafață. 
Nici aparițiile unor personaje epi
sodice, dintre care unele au fost 
caricaturizate excesiv, loan Roxin 

(Riccaut) și Aurel Crăciun (Va
letul), de pildă sau Maria Dumi
trescu (o doamna în negru). Al. 
Zecu (Contele von Brucksal), Pe
tre Pintar (Curierul regal). Ștefan 
Iliescu (Servitorul) n-au avut dâ
nd să aducă un suflu care să în- 
vtoreze scena și nici n~uu pu.ut 
contribui la anihilarea platitudinii 
care s-a manifestat pe alocuri în 
spectacol.

D. Căpitanu are meritul de a 
fi căutat să îmbogățească reper
toriul teatrului (mai întotdeauna 
însă in afara repertoriului stabilit 
pentru teatru și în afara activității 
propriu-zise !■) cu piese clasice. A- 
ceste căutări însă nu au dat roa
dele așteptate. (Să ne amintim de 
piesa „focul dragostei și al în
tâmplării" de Marivaux pusă în 
cadrul studioului experimental). Ni
ci în „Norocul soldatului" nu s a 
izbutit să se înfățișeze publicului 
creația veridică a unui clasic. Ar 
ft bine dacă, ținindu-se seama de 
posibilitățile existente s-ar pune 
în scenă piese care să justifice, 
prin idei și realizare artistică, 
munca depusă.

Considerăm că cele arătate con
stituie întâmplări în munca colec
tivului teatrului și că in viitor 
(chiar dacă va fi vorba de piese 
puse dt comitetu1 sindicatului sau 
de studioul experimental în afara 
repertoriului obligatoriu^ se va a- 
corda mai mtdtă atenție alegerii 
pieselor și punerii lor în scenă.

VICTOR FU LE ȘI
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Din activitatea organizaftHor 
de partid din orașul Petrila

☆ ★

comuniștii Beriadei Aurei, Burdea 
Nicolae, Farkaș loan s-au angajat 
să-și depășească în fiecare lună 
planul de producție, să extragă 
cărbune de prima calitate.

sec-

* 
Mineri de nădejde 
primiți în partid

Organizația de partid din
torul II al minei Petrila acordă o 
mare atenție întăririi rîndurilor sa* 
le prin primirea de noi membri și 
candidați de partid. De la aduna
rea generală de dare de seamă și 
alegeri ținută în luna septembrie 
1961 și pînă in prezent au fost 
primiți 13 membri de partid și 9 
candidați dintre cei mai harnici 
și perseverenți muncitori din sec
tor. Printre cei primiți ca membri 
de partid sînt tov. Țucă Constan
tin, șef de brigadă la pregătiri, 
Lațko Ștefan și Lojica Victor, a- 
jutori mineri și alții care, sprijiniți 
îndeaproape de comuniștii din sec
tor, s-au ridicat la nivelul cerirr 
țelor ce se impun unui membru 
de partid, lucru pentru care adu
narea generală le-a redus cu 3 și, 
respectiv, 4 luni stagiul de candi
datură, In nodurile candidaților 
au fost primiți tov. Munteanu 
Petru, Ropotă Mihai și alți mineri 
din sector.

Măsuri pentru îndeplinirea 
planu.ui pe trimestrul I

Comuniștii din sectorul I al mi
nei Lenea au acordat încă din 
primele zile ale anului o atenție 
deosebită îmbunătățirii principali
lor indici tehnico-ecoaomici. 
le adunarea generală de 

♦f&tid din luna trecută s-a a- 
nalizat felul în care conducerea 
sectorului se preocupă de aprovi
zionarea brigăzilor cu material 
lemnos și vagonete goale, măsu
rile ce trebuie luate pentru înde
plinirea ritmică a sarcinilor de 
plan în cursul trimestrului I. Tot
odată biroul organizației de bază, 
împreună cu conducerea sectorului, 
a stabilit ca la locurile de muncă 
mai importante să fie repartizați 
să muncească membri și candidați 
de partid. ...

Datorită măsurilor luate, colec
tivul sectorului a reușit să obțină 
realizări importante în procesul 
de producție. In luna ianuarie a.c. 
minerii de aici au extras mai bine 
de 1000 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan, au luptat cu în* 
suflețire pentru sporirea producti
vității muncii. In cadrul adunării,

---------------©

„Sub semnul manii prietenii”

Instruirea secretarilor 
organizațiilor de bază

Comitetul orășenesc de partid din 
orașul Petrlla acordă o atenție 
deosebită organizării zilei secretatu
lui. In ședința care a avut loc în ziua 
de 30 ianuarie a.c. tov. Cenaru 
Gheorghe, secretarul organizației 
de bază nr. 2 de la mina Petrila 
a prezentat un referat privind 
preocuparea pentru ridicarea ni
velului vieții interne de partid.

Tov. Karpinecz Ioan, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani a Vorbit cu acest pri
lej despre sarcinile ее revin orga
nizațiilor de partid din hotărîrile 
Conferinței regionale de partid, 
despre îmbunătățirea stilului de 
muncă al secretarilor ,și birourilor 
organizațiilor de baza.

Propuneri pentru îmbunătățirea 
muncii politice de masă

Organizația de bază de la sec- 
torul C.F.F. Lonea a analizat de 
curînd felul în care membrii și , 
candidații de partid se preocupă 
de îmbunătățirea muncii politice 
de masă în rindul muncitorilor 
forestieri. Din referatul prezentat 
în fața adunării generale de că
tre tov. Peteu Zăchcu, a reieșit 
că biroul organizației de bază s-a 
preocupat cu răspundere de lărgi
rea activului fără de partid, de 
creșterea numărului de agitatori 
care au desfășurat o muncă poli
tică susținută de la om la om îb 
scopul mobilizării muncitorilor fo
restieri la îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

Comuniștii Lazăr loan, Fetcu 
Gheorghe, Vișan Miron ți alții au 
propus biroului organizației de 
bază să organizeze cu regularitate 
ținerea unor conferințe educative 
la colțul roșu al sectorului, să 
reîmprospăteze agitația vizuală, 
să formeze un larg activ de co
respondenți voluntari care să scrie 
articole la gazeta de pecete.

Cu titlul „Sub semnul marii 
prietenii" în Editura Politică 
a apărut un volum consacrat 
vizitei făcute în U.R.S.S., în 
perioada 31 iulie — 12 august 
1961, de către delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. P. Romine în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Cartea cuprinde cuvântă
rile rostite de conducătorii de 
partid șl de stat romînt și so-

vietici și o relatare a mani
festărilor prilejuite de aceas
tă vizită, fiind ilustrată cu 
numeroase imagini din timpul 
vizitei.

lta I.I.L. „6 August" Petro
șani in secția unde lucrează 
tinărul Teodor Gheorghe se e- 
xecută biblioteci, precum și 
alte obiecte.

Iată-1 pe tinărul Teodor 
Gheorghe î» timpul lucrului.

________

— Așa dar, unul din {actorii care duc la reducerea prețului de 
cost al cărbunelui preparat este creșterea recuperării în cărbune.

Nu este o lecție de economie concretă,, ci o discuție susținută 
de către tov. Laszlo Iosif, șeful serviciului de planificare al prepa- 
rației Lupeni cu tovarășii săi de muncă Globaru Voicbița și Sipoș 
Teodor.

©
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utilaje și piese de schimb de 
calitate superioară, să Înde
plinească ritmic planul pe 
sortimente și să reducă con
sumul specific de metal. Toți 
muncitorii sînt antrenați in 
întrecerea socialistă. Introdu
cerea de procedee tehnologice 
moderne, reducerea rebuturi
lor au devenit preocupări per
manente.

Cooperarea Intre secții își a- 
rată, de asemenea, efectele. 
Secția construcții metalice nu 
suferă din cauza altor secții, 
iar la rindul lor muncitorii 
de aici se străduiesc și reu
șesc să satisfacă cerințele ce
lorlalte secții ale uzinei.

Una din principalele sarcini 
‘ ptlse în" fața muncitorilor din

-------- ----O 
WOÎĂ : Un lucru bun

Cu trei luni în urmă, sectorul 
I.L.L. din orașul Vulcan a exe
cutat de-a lungul străzii V. Ale- 
csandri lucrări de extindere a re
țelei de conducte pentru apă po
tabilă. Harnicii apaductori au 
muncit repede și bine. In schimb 
Săpătorii care au executat șanțurile 
pentru îngroparea conductelor nu 
s-au achitat conștiincios de sarci
na avută. In multe locuri terenul 
a rămas cu gropi, cu ridiaături 
astfel că în prezent strada are un 
aspect neplăcut. Zăpada căzută re
cent din abundență nu mai permite 
cetățenilor sau autovehiculelor să 
circule cu siguranța obișnuită, de

celui de-al Ш-lea Con-i 
al P.M.R. este de а ге'з 
consumul de lemn. Ho- 
să contribuie din plin la'

meseriași Ьагяііі
industria minieTă de Directi
vele 
greș 
duce 
tărîți
realizarea acestei sarcini, mun
citorii de aici produc diferite 
tipuri de armături metalice 
pentru abataje șl galerii, ex
celente înlocuitoare ale lem
nului.

Colectivul U.R.U.M.P. s-ai 
angajat să sprijine colectivul 
minei Vulcan pentru a reali
za încă in 1962 indici de plan 
la nivelul anului 1965. Mun
citorii secției construcții me
talice dovedesc că sfnt hotă- 
riți să contribuie prin activi
tatea lor la realizarea acestui 
angajament, să sprijine cu 
toate forțele lor munca bra
vilor noștri mineri.

făcut pe jumătate 
oarece acum gropile nu mai pot 
fi văzute.

Conducerea sectorului I.L.L. 
Vulcan, deși a fost sesizată de a- 
ce»t lucru, nu a luat măsuri de 
remediere. Nedumeriți de o ase
menea atitudine, locuitorii de pe 
strada V. Alecsandri se întreabă 
de ce în ultimul timp sectorul 
I.L.L. Vulcan face lucrurile numai 
pe jumătate ?

Nemulțumiți sînt și cetățenii ca
re locuiesc în cartierul de sus al 
orașului Vulcan, unde hornurile 
caselor nu au mai fost curățate de 
luni de zile.

IOSIF MEDREA 
corespondent
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Pe piscurile Retezatului
cea 
flo-

Rar masiv 
muntos care să 
te cucerească 
mai mult ca 
Retezatul. Peisajele de
mai autentică frumusețe, 
ra și fauna alpină la care se 
adaugă fenomene glaciale: 
căldări, custuri, iezere, mo- 
rene etc., atrag an de an mii 
de pasionați excursioniști din 
țară și de peste hotare. Din 
orice parte te apropii de a- 
cest masiv impresiile te co
pleșesc. Cu greu te desparți 
de frumusețile oferite de a- 
cest colos de piatră. Și Chiar 
dacă te desparți, amintirile 
te năpădesc repede. Ba mal 
mult, te fac să trăiești din 
nou clipe frumoase, amintin- 
du-ți de tot ce ai văzut.

Cabanele Cimpu lui Neag, 
Buta, Pietrele, Baleia, Gura 
ZIata, Gura apel, sini neîn
căpătoare pentru turiștii ve- 
niți să descopere tainele Re
tezatului. Cele aproape 80 de 
lacuri, printre care Bucura, 
Zănoaga, Ana, Lia, Agățatul, 
împreună cu virfurile Pelea- 
ga, Retezat etc. trezesc inte
resul excursioniștilor.

Dovedindu-se mal ospita
lier vara, Retezatul oferă 
drumeților decoruri care im
presionează prin măreție si 
colorit. Iarna însă pretențiile

masivului cresc, 
traversa se cere 
bărbăție, voință. Piuă nu-ți 
formezi o bună pregătire fi
zică, pînă nu știi să schiez i, 
să folosești pioleții, colțarii. 
pitoanele, scărițele, frînghia. 
în zadar încerci să-l traver
sezi, 
versat 
albă de zăpadă îl acoperă. 
Și totuși, chiar în zilele de 
27, 28, 29, 30 ianuarie 1962, 
cînd timpul a fost nefavora
bil pentru o ascensiune în 
munți, un grup de turiști de 
la asociația șportivă Viscoza 
Lupeni, printre care Drăgan 
Mihai, Luca Ioan Tudor Ioan 
au învins greutățile. Excursio
niștii au plecat de la cabana 
Cimpu lui Neag spre cabana 
Buta, trecînd în ordine prin 
Cheile Butii, Valea Bu- 
ții. Apoi, după un bine
meritat popas făcut la casa 
tăietorilor de lemne, au tre
cut prin fața stîncilor golașe 
și semețe ale Piesei, vîrfurl- 
lor Scorota. Piule etc. După 
ce s-au odihnit o noapte la 
cabana Buta, drumeții au 
pornit mai departe spre stî- 
na ciobanilor și vînătorilor de

iI

Pentru a-1 
mult curaj,

Puțini turiști au tra- 
Retezatul cind mantia

a la Cîmpușel ex- 
1 caladînd pis- 
I curile Piule și 

Scorota. Tra
seul greu accesibil a consti
tuit pentru tinerii turiști un 
adevărat 
înaintea 
centrului

Printre 
traversat 
de iarnă 
de la asociațiile sportive Cor- 
vinul Hunedoara și Viscoza 
Lupeni. Alpiniștii de la aso
ciația sportivă Viscoza Lu
peni, care iarna trecută au 
traversat Retezatul, pregătesc 
o nouă traversare. Antrena
mentele din timpul verii, cit 
și forma bună cu care s-au 
prezentat la alpiniada R.P.R. 
din 1961, dovedesc că echipa 
de alpiniști a asociației Vis
coza Lupeni este suficient de 
pregătită pentru dificila tra
versare a masivului Retezat. 
Nu s-a stabilit încă itinera
rul pe care îl vor străbate în 
timpul traversării, dar se cu
noaște că din echipa compo
nentă nu vor lipsi tov. Mol 
dovan Vaslle. Dobner Anton. 
Lungu Gheorghe. Drăgan Mi
hai, Pavel Adalbert, Plenara 
Viorel și alții.

LAZAR DEMETER

examen pregătitor 
unei traversări a 
masivului Retezat, 
echipele care au 
Retezatul pe timp 
se numără echipele

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 
§
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 ©
8
8
8 O 
o
8
8
8
8
8

i
в 
a.

І
■

I

8
8
8
8
O
8
■0*000 ooco*o.oooc-ooooooeo06oooooco&oe>oo ooooooooooooooooooooa o ooooooooJOMeoo со оооооосхэоооооо со oo соo

O.C.L. Produse Industri
ale Petroșani, anunță 
cumpărătorii că intre 1 
februarie și 1 martie 

1962 organizează

Luna albiturilor
Cu această ocazie, 

magazinele de țesături 
vor fi aprovizionate din 
abundența cu
— pînză albită 80-140 c»
— pînză neaibită 80-140 

cm.
— șifon 80-220 cm.
— inlet alb și colorat
— damasc alb și colorat
— gradel 80 cm. și altele.

Vizitați magazinele no
astre de țesături fi cum- 
parați cele necesare gos
podăriei dvs.

Expîoatarea 
minieră Vulcan

ține pe data de 20 mar
tie 1962, la sediul exploa
tării un concurs pentru o- 
cuparea următoarelor pos
turi de maiștri:
— maiștri mineri prin

cipali
— maiștri

Informații 
se pot primi
că și Salarii de la mina 
Vulcan, unde se vor depu
ne cererile și actele nece
sare pentru participarea la 
concurs.

mineri 
suplimentare 

la Serv. Mun-

/. C. R. A.
— Filiala Petroșani — .

Angajează 
un Inginer alimentar 
Condiții de angajare г
1. Diploma de inginer

alimentar. •
2. Vechime în funcție 

de 4 ani.

Preparația 
cărbunelui Petrila 

ține pe data de 15 fe
bruarie 1962 Ia sediul pre- 
parației un concurs pentru 
ocuparea următoarelor pos
turi de maiștri:
— maistru principal pre

parare
— maistru spălare
— maistru electromeca

nic
— maistru brichetare

Cererile și actele necesa
re se vor depune la biroul 
evidența personalului a 
preparației Petrila pînă în 
10 februarie 1962.

Oameni ai muncii 
din Valea Jiului
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„STEA6UL ROȘU

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente 
TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente

DIFUZORII VOLUNTARI 
din întreprinderi 

și Instituții
FACTORII POȘTALI 

! OFICIILE P. T. T. R.
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STEAGUL ROȘU

„Noticias de Иеу“: o conspirație infamă 
a imperialismului împotriva Cubei

HAVANA 3 (Agerpres)
Presa cubană condamnă cu ho- 

tărîre rezoluțiile anticnbane adop
tate la conferința de la Punta del 
Este.

Ziarul „Noticias de Hoy“ cali
fică această conferință drept „o 
conspirație infamă a imperialismu-

lui S.U.A. și a lacheilor săi 
potriva poporului cuban și a 
lorlalte popoare din America 
tină". Aceste rezoluții, spune 
rul, „demască O.S.A. ca pe o
ganizație în slujba imperialismului 
și capitalismului”.

O---------------
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Manifestații tumultoase 
ale partizanilor

LONDRA 3 (Agerpres) 
ijdeaifestații tumultoase ale par

tizanilor dezarmării nucleare l-au 
ÎAtîmpinat pe primul ministru al 
Angliei Macmillan vineri seara la 
Oxford unde urma să ia cuvîntul 
în fața studenților conservatori de 
la această universitate" — rela
tează corespondentul din Londra 
al agenției France Presse.

Mai multe sute de studenți cu 
pancarte cu lozinci în sprijinul lup-

păcii din Anglia
tei pentru pace s-au postat în fața 
intrării principale a Universității 
din Oxford. Primul ministru a fost 
nevoit să pătrundă printr-o in
trare lăturalnică.

Corespondentul subliniază că în
cercarea lui Macmillan de a jus-- 
tifica în cadrul cuvîntării sale po
litica de înarmare nucleară a 
Angliei a fost întîmpinată cu stri
găte de protest de către numeroși 
studenți.

ROMA. De la începutul anu
lui 1962, populația Siciliei tră
iește zile de groază în urma 
intensificării activității teroris
te a Mafiei, faimoasa orga
nizație a bandiților sicilieni 
care operează în strinsă legă
tură cu marii latifundiari și 
cu diferite firme și societăți 
capitaliste.

Un muncitor, secretar al or
ganizației sindicale a muncito
rilor agricoli dintr-o localitate 
de lingă Palermo, a fost găsit 
împușcat pentru că lupta pen
tru ocuparea păminturilor mo
șierești necultivate.

politica de reducere a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

Anul acesta, se spune în Car
tea Albă, este posibilă numai 
„o sporire strict limitată" a 
salariilor iar în multe cazuri 
„nu vor exista 
motive" pentru 
a salariilor.

nici un fel de 
vreo majorare

După cum a- 
United Press 

consilierul pre-

Cronica evenimentelor internaționale

Politica neocolonialistă — 
primejdie pentru cauza păcii

ROMA. Populația Italiei nu
mără 50.463.762 de locuitori, 
anunță Institutul central de 
statistică care a publicat pri
mele date oficiale ale celui 
de-al zecelea recensămînt ge
neral al populației din Italia, 
organizat la 15 octombrie 
1961.

LONDRA. Ministerul de Fi
nanțe al Angliei ă publicat la 
2 februarie o Carte Albă din 
care reiese că guvernul inten- 
ționeăz£să ducă! în continuare

NEW YORK.
nunță agenția 
Internat ton al, 
zidențial Chester Bowles, vor
bind la £ februarie Ia St. Paul, 
statul Minnesota, în fața unei 
asistențe de 1.500 de persoane 
compusă din personalități ale 
vieții publice și ziariști, a de
clarat că Statele Unite nu tre
buie să adopte o politică de 
amenințări la adresa țărilor 
care primesc ajutor economic 
american, dar care nu sînt de 
acord cu politica S.U.A.

Sfîrșitul lui ianuarie a fost mar
cat de mai multe înfrângeri ale 
imperialismului în variate dome
nii de activitate. încercările de a~ 
firmare a S.U.A. în Cosmos s-au 
soldat, după expresia unui comen
tator occidental cu „un eșec, un 
semieșec și o amînare". Imposi
bilitatea de a realiza și de atinge 
performanțele stabilite de Uniu
nea Sovietică încă în 1959, au 
reliefat încă o dată rămânerea în 
urmă a S.U.A. în acest domeniu.

Nu mai puțin răsunătoare decît 
înfrângerile „din cer" au apărut 
și cele din emisfera occidentală. 
Măsura eșecului suferit de diplo
mația S.U.A. la Punta del Este 
poate fi apreciată de treptele de 
coborîre ale pretențiilor inițiale 
până la cele ce s-au realizat: de 
la încercarea de a alcătui o pu
ternică coaliție anticubană, diplo
mația S.U.A. a fost nevoită să se 
mulțumească cu firava declarație 
de „incompatibilitate" a regimu
lui instaurat de poporul cuban prin 
revoluție cu „sistemul interameri- 
can" patronat de Washington.

In lipsa unei prevederi exprese 
a Cartei O.S.A. de a exclude un 
membru, S.U.A. caută cu înfrigu
rare acum modalitățile de a in
terzice în mod practic participarea 
reprezentanților Cubei la organis
mele O.S.A. Dar, după cum a de
clarat președintele Cubei, Dorti- 
cos, „cu sau fără O.S.A.. Cuba va 
învinge".

Șirul dificultăților S.U.A. s-a 
vădit în mărturisirile cuprinse in 
mesajele președintelui Kennedy, 
Existența • „surplusurilor agricole'' 
împotriva cărora se recomanda 
drastica reducere a suprafețelor .în- 
sămînțate în condițiile menținerii 
șomajului la peste 4.000.000 de 
oameni, subliniază din nou inefi
cacitatea și haosul din cea mai 
puternică citadelă a capitalismului. 
Totodată, în lipsa unei soluții 
pentru cei 11.000.000 de ameri
cani care „se culcă seara flămînzi", 
președintele Kennedy a prezentat 
un mesaj Congresului, solicitând 
la modul general „ajutorarea celor 
nevoiași".

-------- •- - s-те»»—= ---------

Mișcări de protest în Japonia
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Noi acte teroriste 
ale ultracolonialiștilor 

francezi
. ALGER 3ț.'(Agerpres).

Corespondentul din Alger 
al agenției France Presse re
latează despre modul barbar 
în care O.A.S.-iștii l-'au ucis 
pe Mustafa Fodil. vechi mem
bru al Partidului Comunist 
Algerian, care se afla Inter- 
nat în spital. O.A.S«-iștii au 

! pătruns în camera bolnavu
lui și au tras asupra lui măi 
multe focuri de revolver.

In cursul zilei de vineri 
autoritățile franceze au a- 

< nunțat că legătura directă 
? de telecomunicații intre Al- 
J ger șl Marsilia a fost între- 
< ruptă, in Urma avarierii ca- 
i blulul submarin care leagă 
5 cele două orașe. In cercurile 
j- oficiale — relatează France 
i Presse — se afirmă că este 
j vorba de un sabotaj al O.A.S. 
[ De asemenea, legăturile te- 
> lefonice dintre Oran și Al- 
■ ger au fost întrerupte in ur- 
; ma unei puternice explozii 
> care s-a produs la centrala 
5 telefonică din Oran.
ș Se semnalează, de aseme- 
c nea, numeroase atacuri ale 
> O.A.Sj al căror mobil, a fost 
; jefuirea unor case de bani, 
c Totalul sumelor furate vineri 
t se ridică la peste 106.900 
І franci noi.

iTOKIO. Să se pună capăt 
dominației colonialismului a- 
merican în Okinawa — sub a- 
ceastă lozincă se desfășoară o 
amplă' mișcare pe aceste insule 
japoneze, ocupate de 
in timpul celui de-al 
război mondial.

Adunarea legislativă 
navei, exprimînd starea 
spirit a populației de un mi-

---------------- 0.

S.U.A. 
doilea

a Oki- 
de

lion de oameni ai acestor in
sule, a adoptat în unanimi
tate o rezoluție in care, invo- 
cînd Declarația O.N.U. cu pri
vire la acordarea independen
ței popoarelor coloniale, atra
ge atenția țărilor membre ale 
O.N.U. asupra faptului că în 
acest teritoriu al Japoniei se 
exercită și în prezent o domi
nație colonialistă.

Dacă situația precară din inte
rior este acoperită cu valul dema
gogiei și promisiunilor 
eșecurilor pe 
se răspunde 
menținere a 
Intre cererea 
nator care a 
ceasta intr-un interviu 
pentru pornirea cu ajutorul merce
narilor a unei noi cruciade anti- 
cubane, și politica S.U.A. în Con
go. și Laos există, evident, o legă
tură. Căci ce altceva reprezintă 
refuzul ilegal american de a dis
cuta în Consiliul de Securitate si
tuația din Congo decît o încer
care de a avea mîna liberă în ini
ma Africii ? Tabloul intrigilor co
lonialiste în Congo apare revoltă
tor : Antoine Gizenga, liderul for
țelor progresiste care a fost nu
mit prim-vicepreședinte al guver
nului. se afla întemnițat într-o ta
bără de parașutiști mobutiști, pre- 
gâtindu-i-se nefericita soartă a e- 
roului național Patrice Lumumba. 
Secesionistul Cbombe se bucură de 
oblăduirea Comandamentului
O.N.U. deși el continua să. igno
reze rezoluțiile și hotărîrile O.N.U. 
iar trupele O.N.U. întreprind rai
duri pentru descoperirea „trupelor 
gigengiste". In sfîrșit, Adoula es
te invitat de Casa Albă în mod 
oficial cu scopul de a fi investit 
în văzul lumii cu încrederea neo- 
colonialiștilor americani.

Aceeași amprentă 
poartă și uneltirile 
Laos, 
șitul 
rteva cu privire la Laos 
fără efect de vreme ce 
prezent nu a fost constituit — din 
pricina poziției obstrucționiste a 
lui Boun Oum — un guvern lao
țian de coaliție. Refuzul grupului 
rebel de a participa la un guvern 
de coaliție este completat de ac
țiunile provocatoare de încălcare 
a acordului în ce privește înceta
rea focului.

Politica neocolonialistă dusă „pe 
cont propriu" are drept corolar 
sprijinul acordat vechilor puteri 
colonialiste, fie că este vorba de 
acțiunile represive portugheze în 
Angola, de continuarea războiului 
colonialist dus de Franța în Al
geria sau de încercarea de menți
nere a provinciei indoneziene Iria- 
nul de vest sub controlul olandez-

Evenimentele de la sfîrșitul lu
nii ianuarie au demascat încă o 
dată primejdia pe care o repre
zintă pentru cauza păcii politica 
neocolonialistă, evocînd deopotrivă 
cit de lipsită de perspectivă este 
această politică.

deșarte, 
plan internațional li 
printr-o îndărătnică 
focarelor de război, 
nesăbuită a unui se- 
insistat săptămâna a- 

televizat

Conferința
anului trecut

colonialistă o 
americane in 
de
de

la sfîr- 
la Ge- 

a r&măs 
pînă în

„BrazBia nu-și va 
schimba aici o dată 

pozifia fată de Cuba“
RIO DE JANEIRO 3 (Ager

pres).
După cum anunță agenția 

Prensa Latina, primul minis
tru al Braziliei, Tancredo Ne
ves, a declarat că sprijină pe 
deplin poziția delegației bra
ziliene condusă de ministrul de 
Externe Santiago Dantas, la 
conferința O.S.A. se știe că 
delegația Braziliei a refuzat 
să voteze pentru rezoluția im
pusă de Statele Unite de ex
cludere a Cubei din organis
mele O.S.A. Potrivit agenției* 
după întîlnirea cu președin
tele Goulart, Neves a declarat 
că „Brazilia nu-și va schimba 
niciodată poziția față de 
Cuba".

Aceeași agenție transmite 
d’n Quito capitala Ecuadoru
lui că președintele Arosemejia 
a trimis ministrului său de Ex
terne. Acosta Yepez, care a 
condus delegația Ecuadorului 
la Conferința de Ia Punta lei 
Este, o telegramă în care îșl 
exprimă deplina satisfacție fa
ță de poziția delegației la 
conferință. „Ecuadorul, spune 
el, nu va aproba nici o dată 
rezoluția de excludere d|n 
O.S.A., care nu are nici o bg~ 
ză legală, și care constituie Y? 
violare a principiilor promo
vate de țara noastră".

-=©=-

Din cauza unor 
„dificultăți tehnice"...

TJEW YORK 3 (Agerpres).
Administrația naționali pen

tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic a 
dat publicității o declarație &- 
ficială în care se spune că q- 
mînarea pentru a șasea oară 
a lansării cosmonautului ame
rican Glenn intr-un zbor Or
bital în jurul Pămîntulul se 
datorește „dificultăților tehni
ce" In declarație se spune că 
ia racheta „Atlas 109 D“ care 
trebuia să plaseze pe orbită 
capsula cu Glenn s-a desco
perit o infiltrație în rezervi- 
rul de carburant. Carburantul 
s-a infiltrat prin stratul Izo
lator spongios care separa re
zervorul de carburant de re
zervorul de oxigen lichid.

Potrivt relatărilor prese! a- 
mericane, defecțiunile rezer
voarelor de carburant pun sub 
semnul întrebării valoarea a 
50 la sută dintre rachetele ba
listice intercontinentale mili
tare „Atlas' care se află in 
prezent pe rampele de lansare 
din Statele Unite. Ziarul „New 
York Herald Tribune" anunță 
că tot o scurgere din rezer
vorul de carburant a provo
cat, printre altele, amînarea 
lansării navei cosmice „Ran
ger III" in direcția Lunii.

* WASHINGTON 3 (Agerpres). 
Consiliul Federației ameri

cane a oamenilor ide știință a 
sfătuit guvernul Statelor Uni
te să nu reia experiențele cu 
arma nucleară în atmosferă. 
Adunarea anuală a acestei or
ganizații naționale, care gru 
pează peste 2.000 de oameni 

1 de știință și ingineri americani I ---din toate domeniile științei și 
tehnicii, a publicat o declara
ție in care se spune că riscul 
politic legat de efectuarea ex- 

- periențelor nucleare și redu- 
cerea în legătură cu aceasta 

; a șanselor de a se obține un 
acord politic cu privire la li- 
mitarea, cursei înarmărilor re
prezintă mai mult decît per
fecționările armei americane 
care s-ar putea obține prin 
reluarea experiențelor.

Din punct de vedere nemi-

litar se spune in declarație, 
Statele Unite, . reluînd expe
riențele nucleare in atmosfe
ră, nu au decît de pierdut. 
In primul rind, arată oamenii 
de știință americani, Uniunea 
Sovietică a anunțat că dacă 
S.U.A vor relua experiențele 
în atmosferă, le va relua și ea. 
Hotărîrea de a relua experien
țele în atmosferă ar face ca 
opinia publică din întreaga 
lume să fie împotriva noastră.

Ținînd seama de toate aces
tea și in special de influența 
pe care reluarea experiențelor 
în atmosferă o va avea asupra 
tratativelor cu privire la de
zarmare, Consiliul Federației 
americane a oamenilor 
ință declară că ar fi 
lipsit de înțelepciune 
reia aceste experiențe 
mentul de față.

de ști- 
foarte 
să se 

în mo-

PROGRAM DE RADIO
5 februarie

PROGRAMUL I. 7,45 Muzică 
instrumentală, 8,30 Concert de 
valsuri, 10,08 Cîntece de muncă, 
11,03 Pagini alese din opera „Ca
valeria rusticană" de Mascagni, 
11,30 Almanah științific, 12,30 
Lucrări de compozitori romîni, 
13,05 Concert de estradă, 14,00 
Muzică populară romînească, 15,10 
Muzică de cameră, 15,45 Muzică 
de estradă, 16,25 Noi înregistrări 
de muzică din opere, 17,15 Cin' 
tece de Ion Croitoru, 18,40 Mu
zică ușoară, 21,00 Program de 
muzică populară romînească, 22,30 
Program de muzică ușoară, PRO
GRAMUL II. 12,45 Program de mu. 
zică ușoară, 14,30 Muzică populară 
sovietică, 15,30 „Pe aripile valsu
lui" program de muzică ușoară 
romînească, 16,30 Vorbește Mos
cova, 18,05 Lecturi la cererea as
cultătorilor, 18,35 Din prelucră

rile de folclor ale compozitorilor 
noștri, 19,00 Ansambluri de cin* 
tece din țări socialiste, 19,40 Ghid 
muzical, 20,20 Estrada melodiilor, 
21,30 Muzică ușoară.
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CINEMATOGRAFE
5 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Circul ; AL. SAHIA : 
Vîrsta dificilă ; ANINOASA : 
Confidentul doamnelor ; VUL
CAN : Flăcări la graniță; UR1- 
CANI : Defileul ; LUPENI : Nop
țile Cabinei ; BĂRBATENI : Co
rabia zburătoare. (Responsabilii ci
nematografelor Petrila, Lonea* 
Livezeni, Crividia n-au trimis 
programarea filmelor pe luna fe
bruarie).
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