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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Primirea de către 
tovarășul 6h. Gheorghiu-Sej 

a ministrului S.U.A. la București 
eu ocazia prezentării scrisorilor 

de acreditare
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Ro

mine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit sîm- 
bătă Ia amiază, la Palatul Republicii, pe Wil
liam A. Crawford^ care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare In calitate de trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Statelor Unite ale 
Amerlcii în Republica Populară Romînă.

In cuvlntul său, ministrul S.U.A. și-a expri
mat hotărîrea „de a depune toate eforturile pen
tru promovarea pe mai departe a relațiilor rod
nice dintre Romînia și Statele Unite care au 
înregistrat un anumit progres în ultimul timp" 
și și-a manifestat dorința „de a cunoaște cît 
mai bine această țară frumoasă și poporul ei 
ospitalier. Sînt încredințat, a spus el, că pentru 
aceste țeluri voi avea sprijinul dv. deplin și al 
guvernului". In încheiere, ministrul S.U.A. a ex
primat poporului romîn, din partea poporului 
american, calde urări și speranța că eforturile 
reciproce pentru înțelegere vor ajuta atît la în
tărirea relațiilor dintre cele două țări cît și la 
cauza păcii.

Mulțumind pentru caldele urări adresate po
porului romîn, președintele Consiliului de Stat. 
GFeorghe Gheorghiu-Dej, a rugat pe ministrul 
S.J.A. să transmită poporului american urări 
de pace șs prosperitate. „Guvernul Republicii 
Populare Romîne, a spus președintele Consiliu
lui de Stat, eare promovează consecvent o po
litică de Înțelegere și colaborare cu toate sta
tele, pe baza egalității și a respectului reciproc, 
consideră că dezvoltarea relațiilor dintre Repu
blica Populară Romînă și Statele Unite ale A- 
mer'icii servește atît intereselor ambelor popoa
re cît și cauzei păcii. In această privință, dom
nule ministru, vă veți bucura de sprijinul Con
ciliului de Stat și al guvernului R. F. Romîne".

După înnpnarea scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat al. R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorgbiu-Dej, a avut o convorbire 
cu nibrstrul S.U.A., William A. Crawford.

La solemnitatea prezentării scrisorilor de a- 
crcditare, precum și la convorbire, au asistat 
Comeliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe 
și Grlgore Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne.

Ministrul S.U.A. a fost însoțit de Frederick T. 
Merrill, consilier, col. Joseph T. Mozley, atașat 
militar, lt. col. Emil W. Polivka, atașat al ae- 

Owen B.
membri

la

întrecere 
pasionantă 

Graficele de întrecere de
sectoarele II și III ale minei 
Lupeni arată în aceste zile o 
situație aproape identică la 
producție. Rezultatele obținute 
în muncă de colectivele celor 
două sectoare sînt la fel de 
frumoase. Intre minerii sectoa
relor II și III se desfășoară o 
pasionantă întrecere pentru 
extragerea a cit mai mult căr
bune cocsificabil de calitate? 
peste plan. Astfel, sectorul Й 
a depășit planul in prima zf 
de lucru din luna februarie cu 
40 tone, iar sectorul III cu 412 
tone, conducînd în întrecere. 
Dar colectivul sectorului II a' 
forțat ritmul întrecerii în zi
lele următoare, ajungînd ca în 
7 februarie să egaleze realiză
rile sectorului Iii. incepînd de 
a doua zi, 8 februarie, minerii 
secotrului II au preluat con
ducerea întrecerii avînd extra
se supra plan 519 tone de căr- 
bune. Dar nici minerii secto- f 
rului III nu se lasă cu una cu I 
două, dovadă că în ziua res- I 
pectivă ei figurau cu o depă- î 
șire 
sută 
rului

De
frumoase 
bîndit în muncă frontaliștii 
din brigăzile conduse de Nagy

J
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Citiți în pagina IV-a:
•Plenara C.C. al P.M.S.Us
• După reprimarea demonstrației de la Paris înîpotriva

O.A.S. — Declarația Biroului Politic al P.C. Francez: 
Cinstirea memoriei victimelor represiunii polițienești.

• Seku Ture cere ca Gizenga să fie eliberat.
• Atentat asupra generalului Nelson Mello.
• Proteste in Argentina împotriva ruperii relațiilor cu Cuba. i 
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militar, lt. col. Emil IV. 
ralul, George R. Kaplan, 
H. Kline jr., secretari și 
S.U.A. Ia București.

Lee 
ai

și Albert 
Legației

a planului doar cu 1 la î 
mai mică decît a secto- ț 
П. î
la sectorul II cele mai , 

rezultate le-au do- ț

I
Andrei și Popa Ion care au scos 4 
în prima săptămînă din fe
bruarie cite 7 fîșii de cărbune 
din frontale, depășlndu-și pla
nul cu Î05 șl, respectiv, 148 
tone de cărbune. In cadrul sec 
torului ІП se situiază fruntași 
In creșterea producției extrase 
peste plan brigăzile conduse 
de minerii Ghioancă Sabin, 
Spinu Petre, Ghioancă loan, 
Vlad Tumitru și alții. Randa
mentele cu care lucrează aces
te brigăzi întrec cu 870 kg. de 
cărbune pe post pe cele pla
nificate.

Popas la întovărășirea 
din Iscroni

Clipe de emoție <
fî o liniște adincă. Solemni

garda aduce drapelul unității. 1- ]>
i 
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nima bate repede, repede. Ri
dai Eva privește emoționată în 
jur.

Tovarășul instructor o încura
jează din priviri, lnțelegîndu-li 
ochii Evei parcă răspund. „Nu 
aveți nici o grijă, o să mă stră
duiesc să fiu la înălțimea distinc
ției pe care o primesc azi, să 
port cu cinste cravata roșie".

începe festivitatea. Cu cită 
nerăbdare așteaptă copiii această 
clipă. Gândurile Evei se întorc 
la anii din urmă. Cît de mult 
dorea să devină pionieră! To
varășa Șerban Maria, președinta 
detașamentului i-a explicat însă 
că' pionierul trebuie să f ie exem
plu în toate; fruntaș la învă
țătură, disciplinat, să nu lip
sească de la nici o activitate. 
Eva s-a gîndit mult la toate a- 
cestea. S a străduit sa învețe bi
ne, în special la matematică un
de rămăsese în urma. Strădania 
i-a adus succese. In catalog ve
neau una după alta notele hune. 
Acum, la gît îi flutură și ei cra
vata roșie.

Stă alături de ceilalți pionieri 
și privește bucuroasă cînd la u~ 
nul cînd la altul. Multe a învă
țat de la pionierii mai vechi!

Da, la Școala de 7 ani din 
Iscroni, mulți elevi se străduiesc 
să muncească și să învețe în așa 
fel incit' să merite cinstea de a 
fi primiți în rîndurile organiza- t 
(iei de pionieri.
___ ___________ ,„i

Fruntași la pregătiri
Brigada de mineri con

dusă de Ileș loan din 
sectorul de... investiții al 
exploatării miniere Uri- 
cani este bine cunoscută 
în întreaga exploatare 
pentru rezultatele obținute 
în execuția lucrărilor 
niere speciale.

Executînd lucrările 
săpare a unei galerii
ble în culcușul stratului 
8, minerii conduși de Ileș 
loan, au realizat un ran
dament de 1,2 m.c. pe 
post, ceea ce le-a adus

mi

de
du-

un cîștig mediu lunar dej 
2600 lei. ' ț

Rezultate asemănătoare f 
au obținut și minerii Te- f 
kes Toma și Szekely Szi- J 
giszmund de la același ț 
sector. I

De curînd la sectorul 1 
de investiții al minei U-1 
ricani a fost introdus per- ț 
forajul umed la două lo- » 
curi de muncă, iar în 
scurt timp urmează să • 
se introducă și la celelalte *

înființată în toamna a- 
nului 1958, întovărăși
rea zootehnică „30 De
cembrie" din Iscroni a 
fost o perioadă slabă 
din punct de vedere e- 
conomico - organizatoric. 
Oamenii erau neîncreză
tori întâmpinau multe 
greutăți, îndeosebi se 
simțea lipsa unui sai
van.

In 1960 s-a construit, 
prin munca voluntară 
a întovărășiților, saiva
nul și s-a făcut gardul 
de împrejmuire. Minerii 
din Aninoasa s-au ară
tat a fi vecini buni ai 
întovărășiților iscronerii 
venindu-le în ajutor.

...începutul anului 
1961. Intovărășiții a~ 
veau în proprietate 50 
de oi. In aprilie le-au 
strt'us laolaltă- Dorind 
să întărească întovărăși
rea, au cumpărat ulte
rior încă 100 de oi. 
După plenara C.C. al 
P.M.R. 
1 iulie 
succese 
și întărirea întovărășirii.

In toamnă au construit 
casa ciobanului. De 
data aceasta le-au venit 
în ajutor muncitorii de 
la I.L.L. Aninoasa.

— Așa să tot 
ciobănie — spunea 
culescu Dumitru — 
banul întovărășirii, 
priceput în creșterea și 
îngrijirea oilor, el a fost 
cioban la mulți bogă
tași. și a îngrijit multe 
turme. Dar nicăieri nu 
a simțit munca sa atît 
de prețuită ca lp înto
vărășirea din Iscroni. 
Nici unde nu s-a văzut 
atît de respectat. Ți-e 
mai mare dragul să-l 
auzi cu cită convingere 
vorbește despre munca 
de cioban. In „caietul 
de raport" al saivanului

din 30 iunie — 
ei au obținut noi 

în consolidarea

faci 
Lu~ 
СІО- 
Om

el notează în fiecare zi 
concentratele pe care le 
administrează oilor, lată 
un exemplu: 24 ianua
rie 1962 s~au dat oilor 
30 kg. tărîțe, 15 kg. 
făină de mălai și un kg. 
sare.

Noaptea doarme în 
saivan, lîngă oi. Le pă
zește. Voinicul — un 
dulău cît un lup — și 
ceilalți cîini îl ajută, ve 
nind de hac lupilor ce 
îndrăznesc să mai 
târcoale din cînd în 
saivanului.

Bine hrănite cu 
de bună calitate ■ și cu 
concentrate, oile ■ arată 
frumoase deși sînt în 
perioada de gestație. In 
incinta saivanului! 8 clăi 
țuguiate de fin și otavă 
își așteaptă întrebuin
țarea.

Intovărășiții iscroneni, 
cu vechi tradiții în creș
terea oilor, grijulii, cum 
pot fi numai niște 
buni gospodari, au luat 
măsuri pentru a asigura 
o fâtare timpurie pen
tru ca în primăvară, 
cînd oile urmează să 
plece la munte, mieii să 
fie puternici, capabili 
să-și urmeze mamele fă- _ 
râ greutate. La sfîrșitul ’*
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lui ianuarie 
erau deja 
miei.

Cei 163 
numără
prezent,

dea 
tind

în saivan 
prezenți 18
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Asigurarea unui transport rit-, 
mic în subteran este condițio
nată, în primul rind, de buna 
întreținere a parcului de lo
comotive de mină și vagonete. 
Muncitorii sectorului VI trans
port de la mina Aninoasa, în 
sarcina cărora cade revizia pe
riodică, repararea și întreține
rea mașinilor și utilajelor de 
transport ale minei se achită 
cu simț de răspundere de a- 
ceastă sarcină. IN CLIȘEU: 
Muncitorii Aszolas Ludovic, 
Gabos Alexandru, Enache Va- 
sile, Trifan Nicolae și , Copil 
Rudolf care se evidențiază zi de 
zi la sectorul VI transport prin 
buna întreținere a locomotive
lor de miră.

-=0=—

litfeurca sKiilisij — 
liiezăsia іікшіоі

Recent a avut loc conferința 
sindicatului de 
Lupeni pentru 
mă și alegerea 
La conferință . 
184 delegați și 
tați.

întocmită in 
autocritic, darea de seamă pre
zentată de tov. Coman Sever 
a reușit să prezinte viu și con
vingător tabloul activității sin
dicale și realizările obținute în 
perioada de la ultimele ale
geri pînă în prezent. *

Cea mai eficace metodă prin 
care sindicatul de la prepara- 
ția Lupeni a sprijinit îndepli
nirea și depășirea planului de 
producție a fost întrecerea 
socialistă. Organizarea, urmă
rirea și stimularea ei au fost 
considerate tot timpul sarcini 
permanente. Astfel, în între
cere au fost antrenați un nu
măr de 700 muneitori, tehni
cieni, ingineri și funcționari. 
Cu ajutorul grupelor sindicale 
și a comitetelor de secție de 
la preparare și transport, co
mitetul a reușit să îndrume 
colectivul preparației să fixeze 
în întrecere angajamente rea
le, corespunzătoare posibilități
lor existente. In întrecere au 
fost stabilite ca obiective prin
cipale reducerea procentului de 
cenușă in cărbunele cocsifica
bil, creșterea recuperării la 
sorturile preparate, mărirea 
randamentelor Ia spălătorie, 
reducerea prețului de cost al 
cărbunelui spălat etc.

Sprijiniți zilnic, stimulați In 
consfătuirile de producție, mo
bilizați în muncă de exemplul 
comuniștilor, numeroși munci
tori au obținut în procesul de 
producție succese deosebit de 

’jmportante. De pildă, echipele 
conduse de Mu țiu Dionisie, Si- 
bișan Victor, Erddsl loan și 
Drotzinger Andrei din sectorul 

, de preparare au realizat prin 
folosirea unor rezerve interne 
descoperite o economie de 
150.000 lei. De asemenea, prin 
diferite recondiționări de pie
se, recuperări de materiale, 
confecții metalice și munci 
patriotice, echipele conduse de 
Ugran Iuliu, Dinu Dionisie, 
Szeles Mihai II, Mazăre Grigo- 
re, Bălășoi Constantin au rea-

la pr'epatațîă 
darea de sea- 
noulu. comitet, 
au participat 
numeroși in.vi-

spirit critic și

de membri, 
întovărășirea 

alcătuiesc
cît 
în 
un colectiv unit care se 
interesează îndeaproape 
de bunul mers al înto- 

fost 
vo- 

obș- 
me-

mare.

î
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І
vărășîrii. Cînd au 
chemați la muncă 
luntară in folosul 
tesc. s-au prezentat 
reu în număr

VETRO FRANCISC

(Continuare în pag. 3-a)

locuri de muncă. .••••♦

Halda de steril de pe malul Jiului crește necontenit, semn că în inima muntelui minerii 
Înaintează cu spor, tot mai adine cu galeriile minei Dîlja. IN CLIȘEU : Un nou „țug" cu pia
tră este culbutat la haldă.

A. NICHIFOREL
( » ---------------------------- ———------------------------

(Continuare in pag. 3-a)
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Intr-o joi după amiază.

Din prima lună 
activitate bogată 

MsHate șl bogate sînt forme 
le He activitate ale colectivu
lui bibliotecii de ia clubul 
muncitoresc din Aninoasa. Cel 
care au participat la proce
sul literar al romanului „Străi
nul" de Titus Popovic! șl au 
avut prilejul să cunoască eroii 
acestuia — cărora artiștii cer
cului dramatic din Aninoasa 
le-au dat viață — nu pot să 
nu aprobe activitatea frumoa
să a bibliotecii.

Lună de lună în sala de lec
tură a clubului au loc diverse 
activități de popularizare a 
cărții: simpozioane, seri ghi
citoare, recenzii, procese litera
re, seri de poezie, consfătuiri 
cu cititorii. Toate acestea au 
făcut Că numărul cititorilor 
bibliotecii ca și al cărților ci
tite să crească continuu. Noul 
an a găsit biblioteca clubului 
din AninoaSa cu 17.848 volume 
de literatură politică și tehni
că, beletristică, literatură pen
tru copii etc. și cu un număr 
de 2003 cititori care au 
peste 25.000 cărți.

Activitatea frumoasă a 
tinuat și în prima lună 
noul an. Cele 4 recenzii 
zentate și serile închinate o- 
pereior lui Mihail Eminescu șl 
I. L. Caragiale ca și dimine
țile de basme pentru copii ca
re au avut loc în fiecare du
minică, au atras noi cititori. 
Astfel, rdln prima lună a anu
lui 1902 s-a înregistrat tin nu- 

- măr de 270 cititori care au îm
prumutat mai mult de 1600 
volume. Colectivul bibliotecii 
s-a ocupat, de asemenea, de 
atragerea de noi tineri la con
cursul „Iubiți cartea** reușind 
să înscrie numai în luna ia
nuarie 32 de cititori. Cele 13 
biblioteci volante s-au îmbo
gățit cu ultimele noutăți, iar 
In această lună a luat ființă 
o nouă bibliotecă volantă — 
tehnică.

эАШО
STANDURI tN ȘCOLI

Standul de cărți de la Școa 
la de 7 ani nr. 3 Bărbăteni a 
reușit să difuzeze In rîndurile 
elevilor, muncitorilor și țăra
nilor mal multe cărți de lite
ratură politică, științifică șl 
tehnică.

Asemenea standuri de difu
zare a cărții funcționează pe 
lingă flecare școală din Lu- 
peni. La activitatea lor își a 

numeroase cadre 
bibliotecarii din

duc aportul 
didactice și 
școlt.

Standul de
școala nr. 1 
difuzarea a aproape 400 volu
me In valoare de cca. 1700 lei, 
școala nr. 4 a difuzat cărți în 
valoare de 3.000 lei. De aseme-

--------—

cărți de pe lingă 
a realizat lunar

nea, școala nr. 2 a difuzat cărți 
în valoare de 1.000 lei.

Rezultate frumoase in difu
zarea cărții a obținut și Școala 
nr. 3 din cartierul Bărbătenl 
unde organizația de pionieri, 
condusă de tov. Învățătoare 
Napău Maria difuzează săp - 
tămlnal 10—15 volume.

Acțiunea de difuzare a cărții 
continuă cu mult Interes, căr
țile fiind solicitate atlt de e- 
levi cit și de oamenii muncii.

In acest scop Librăria Noas
tră împrospătează cu regula
ritate standurile cu noi cărți 
sosite prin C.L.D.O. regional.

EMIL TETILBANU 
corespondentTINERI

E o plăcere să intri la biblio
teca clubului muncitoresc din 
vulcan care numără peste 
12.000 de volume în limbile 
romîna, maghiară, germană și 
rus». Cărțile sînt așezate în 
ordine pe specialități, în așa 
fel încît să-ți poți alege re
pede cartea dorită.

Acest aspect primitor te îm
bie să citești și mai mult, să 
rămîi o clipă pentru a răsfoi 
o carte ori o revistă nou apă
rută sau să porți discuții cu 
cîte un prieten despre o carte.

Cu bibliotecara, discuțiile se 
înfiripă repede. Zilele trecute 
în fața standului de cărți se 
afla eleva din clasa IX -a a 
Școlii medii din Vulcan, Kren
ko Eugenia, care se " *
trebătoare la rafturile 
cărți.

Bibliotecara știa că 
a mai împrumutat multe cărți 
de la biblioteca clubului și ie-a 
înapoiat Ia timp, curate. A- 
cum îi cunoaște gustul și de 
aceea o îndrumă spre cărțile 
pe care le caută.

— Eugenia, uite o carte bu
nă — îi spuse bibliotecara 
rătîndu-i romanul „Setea" 
Tltus Popovici.

©-----------------

Luna cărții la Cîmpu lui Neag
muncitori și-au făcut biblioteci 
personale. Printre aceștia se 
numără Hromatka Ana, Mi- 
hăiasă Lazăr II, tînărul Ma- 
nolescu Nlstor și alții. De ase
menea, la bibliotecă au fost în
scriși un număr de 51 cititori 
noi, care au citit 145 cărții. 
Cititori mai activi au fost Ma- 
nolescu Niștor, Muntean Vale
ria și alții. In ziua de 4 februa
rie a fost organizată o zi mo
del de difuzare a cărții, urma
tă de film.

Tot în această perioadă s-a 
ținut o recenzie la romanul 
„Mitrea Cocor" de Mihăli Sa- 
doveanu, s-au organizat 4 
cercuri de citit.

CORNEA DUMITRU 
corespondent

- ------- ■ - - juUJ- •*- 1

Din activitatea artiștilor plastici amatori 
ai Lupeniului

• Cu săptămîni în urmă, ar
tiștii plastici din Lupeni au 
început pregătirea pentru o 
expoziție închinată alegerilor 
Sindicale de la mina Lupeni. 
Lucrările au fost terminate șl 
vor fi expuse în holul Palatu
lui Cultural. Ele reprezintă as
pecte din activitatea sindicatu
lui minier Lupeni, îri ultimii 5 
ani, ilustrează realizările în 
domeniul economic, social șl 
cultural, precum și perspecti
vele de viitor ale minei Lupeni.

• ІП cadrul schimbului de 
ea#eriență între artiștii ama-

CITITORI HARNICI
citit

con- 
din 

pre-

L. LABA

comuna Oimpu lui Neag 
stat pasivă față de a- 
acțlune. Mai întîi, co

de organizare a „Lunii 
la sate** a întocmit un

Ne mai despart doar citeva 
zile pină la Închiderea lunii 
cărții la sate. In anul acesta, 
spre deosebire de alți ani, 
luna cărții a adus o contribu
ție mai mare la culturalizarea - 
țăranilor din satele noastre.

Nici 
nu a 
ceastă 
misia 
cărții
plan de muncă ținind cont de 
specificul comunei noastre. 
După aceea s-a organizat o 
ședință în care s-a arătat ro
lul cărții în educarea oameni
lor muncii. Tot atunci a fost 
lansată lozinca „Nici o casă 
de țărani fără cititori".

Ca urmare, mai mulți țărani

uita în- 
plîne de

.Eugenia

ia
de

tori ai cercului de artă plasti
că din cadrul clubului munci
toresc din Lupeni și cei al ca
sei de cultură din Reșița, în 
holul clubului din Lupeni, au 
fost expuse o seamă de lu
crări ale artiștilor plastici a- 
matori de la Reșița. Expona
tele în număr de 37, redau as
pecte din munca și viața me- 
talurgiștilor reșlțeni, peisaje 
Industriale șl muncitori.

Expoziția va fi deschisă timp 
de o lună.

A. NlCUUțgCU

Eugenia zlmbi și cu un ton 
puțin timid îi spune cîteva 
idei din carte. Bibliotecara se 
convinge că o cunoaște. Citi
toarea îi mulțumește și îi spu
ne că o are și în biblioteca per
sonală. Eleva Krenko și-a for
mat o bibliotecă cu 30 de vo
lume dar, la fiecare două săp- 
tămîni, o mărește cu cîte o 
carte nouă.

Fruntașă la învățătură, ele
va Krenko Eugenia a ajuns și 
o cititoare pasionantă de lite
ratură. Insigna de „Prieten al 
cărții** care-i lucește pe piept, 
dovedește acest lucru.

Un sprijin important in 
munca cu cartea la biblioteca 
clubului Vulcan îl acordă co
misia concursului „iubiți car
tea**. Pentru a-i antrena pe ti
neri să citească literatură, co
misia a organizat mai multe 
seri literare. Așa de exemplu, 
la ultima seară literară de la 
club s-a dezbătut tema „Sar
cinile Uniunii Tineretului** de 
Lenin.

Gu ajutorul organizațiilor 
U.T.M. din oraș și al comite
tului Orășenesc U.T.M. s-a în- 
mînat unui număr de peste 200 
tineri insigne de „Prieten al 
cărții". Fruntașe in aceastăi 
direcție slnt organizațiile!direcție sînt organizațiile 
U.T.M. de la U.E.V. și sectOa 
rele Ш și 
can.

Printre 
purtători 
al cărții" 
Rozalia, Dănilă Paulina, Băte 
Ladislau și mulți alții.

In ultimul timp numărul ti
nerilor care își formează biblio
teci personale a început să 
crească. Printre aceștia se nu
mără și tinerii Manea loan, 
Habanovski Valentin, Stoica 
Petru, Bădiță Mtron, Ancuța 
loan și mulți alții, care săp- 
tămînai sau la două săptămîni, 
cumpără cîte o carte nouă.

VIII ale minei Vul-

cei care au devenit 
ai insignei „Prieten 
se numără stross

La leoala teatrului
In sală e cald și tare plăcut. 

22 de tineri răsfoiesc din cînd 
în ând filele, caietelor ce le au 
în față. De la masa din colț 
profesorul urmărește însemnările 
făcute pe marginea unui regis
tru. Peste puțin cuprinde cu pri
virea întreaga încăpere.

— Aș dori ca astăzi unul din
tre dumneavoastră să facă o suc
cintă trecere în revistă a temelor 
pe care le-am tratat în lecțiile 
noastre. Dorește cineva?

De la masa de lingă geam 
se ridică un tînăr.

— Să încerc eu. La început 
ie voi enumera, iar apoi, dacă 
e nevoie, le voi dezvoltă pe fie 
care în parte. Printre problemele 
susținute în lecțiile noastre se nu
măra : Atenția, comunicarea sce
nică cu partenerul, motivarea ati
tudinilor, studiul versurilor, vor
birea scenică, spiritul de obser
vație, fizionomia. Din istoria 
teatrului ni s-a vorbit despre ori
ginea teatrului antic, despre tea
trul clasic rus pini la realismul 
socialist. De asemenea, din istoria 
teatrului românesc am făcut 
noștință cu...

Costică Marcau, lăcătușul pe 
care dimineață minerit l-du 
tîlnit în abatajele sectorului IV al 
minei Vulcan, vorbește acum des
pre otiginea teatrului, despre co
media antică la greci și romani...

„Profesorul1' — actorul Ale
xandru Jeles de la Teatrul de 
stat din Petroșani, — tl ascultă 
fără să-și poată ascunde zîmbe- 
tul de\ mulțumire ce i-a înflorit 
pe buze. 11 ascultă colegii, orta
ci de-ai lui de la mină, de la 
uzină) toți cei 22 prezinți în 
sală. Și toți sînt tineri muncitori 
care în timpul lor liber se întîl‘ 
nesc la club. Și-au găsit aici o 
frumoasă ocupație. Îndrăgesc tea
trul și vor să-l învețe. De patru 
luni nu sînt numai muncitori ci 
și elevi. Elevi ai Școlii populare 
de artă — secția externi actorie 
— care s-a deschis pe Ungă clu- 

i' bul din Vulcan.

< „Chestiuni familiare" 
I Schmitko Maria, desenatoarea 
1 de la sectorul Vil al minei, a a- 
i juris la club. Fulguirea rece de 

I1 afară i~a dprins în obraji doi bu
jori. In sala de repetiții o întim- 
pină colegii, Felicia și Toma, 
personajiile din piesa care va 
vedea lumina rampei într-una 
din zilele mărțișorului, atunci cînd 
toate femeile din lume își săr
bătoresc ziua.

— Am citit „Chestiuni fami
liare", începu Maria, și-mi place 
mult. E o piesă cit se poate de 
reușită și adecvată zilei femeii. 
Personal mă voi strădui să intru

du-

In-

In roii Nu mă îndoiesc nici de 
voi doi. Iar dacă vom reuși să 
întruchipăm întocmai personajiile 
pe care și le-a imaginat autoarea, 
slnt convinsă că vom da o lec
ție bună tuturor bărbaților de 
genul lui Peter. Și acum — la 
repetiții1

Joia se încheie cu „joie"
Luminile lampioanelor multiset- / 

lore, acordurile melodioase ale <' 
orchestrei ce a atras în dans zeci1 
de perechi de tineri, dă sălii un 
aspect de sărbătoare. De fapt, 
e sărbătoarea tinerească de fie- ]' 
care joi seara, cînd tinerii din ( 
Vulcan se Inclines c aici pentru a ( 
petrece plăcut și educativ cit ev a 
ore libere. \

“ Mircea, re rog ciută „O 
poveste de iubire"...

Mircea Oprea, tînărul a cărui 
față catifelată nu a simțit încă 
răceala briciului, schiță un zim- ) 
bet, apoi degetele-i alunecară cu ? 
ușurință pe claviatura acordeo- ? 
nului. Peste o clipă zeci de pe- i 
rechi dansau fredonînd cunoscuta \ 
melodie. Nu peste mult, ropotul ’ 
bateriei anunța întreruperea dan- ' 
sului. Tinerii și-au ocupat locu- j 
rile. Acum stau atettți. Belea 
loan, secretarul comitetului i 
U.T.M. de la 1.С.О., le vorbește i 
despre morala comunistă, morala •' 
tîrtărului înaintat al zilelor noas- 
tre. Electricienii Stross Andrei, 
Boacără Alexandru, tehnicianul ( 
Rovența Nicolae, și toți ceilalți / 
tineri ascultă. Cunosc multe dip i 
cele ce le spune Belea loan,*^ 
dovedesc prin însăși comportarea ‘ 
lor, dar faptele frumoase pe care 
le relevă vorbitorul trebuie re
ținute. Tema e interesantă, măr
turie sînt însăși aplauzele care 
acum au umplut sala.

Se anunță un joc: „Telefonul 
fără fir". Un șir nesfîrșit de 
tineri înconjoară sala. La un colț 
un băiat șoptește la urechea li
nei fete, ea zimbC;te și transmite 
mai 
sete, 
pînă ia ■ capăt. Și rezultatul nu se 
lasă I 
loan :

—- Jocul a 
poziția „sînt puține utemiste in 
sală" (sînt 50 la număr, dar nu 
le convine băieților care sînt de 
3 ori pe atît) iar la capătul jo
cului a ajuns „mîitte va fi vreme 
frumoasă". O cascadă de rîsete 
inundă încăperea Cin£ să 
deranjat firul ?

Veselia nu mai 
e firesc „Perinița" 
toți într-un cerc

departe tot în șoaptă. Rî~ 
nedumerin însoțesc jocul

așteptat. îl dă chiar Btlea

pornit de la pro-

a
contenește.
i-a chemat 
imens. Rojikd 

Stross e prima care, îmbujorată’ 
pînă în virful urechilor, e aleasă 
în cerc. Oare la rîndu-i pe cine 
va alege?...

LUCIA UCID

FILMUL S Ă P T Â M I N I I

PPÎNZE
Incepînd de ieri, pe ecranul 

cinematografului 7 Noiembrie 
din Petroșani, rulează filmul 
Pinze purpurii, o producție a 
studioului Mosfilm după poves
tirea lui A. S. Grin.

Imbinînd cu multă măies
trie fantasticul cu realul, fil
mul sovietic Pinze purpurii 
transpune pe ecran o minu
nată povestire scriitorului

ROVENȚA NICOLAE
corespondent

pe

$

U R P U й П
sovietic Alexandr Grin. Filmul 
este străbătut de la un capăt 
la altul de încredere în posi
bilitățile 
lui, care, 
verență, 
practică.

Acțiunea filmului se petrece 
undeva departe, intr-o țară 
fără nume. De la fereastra că
suței sale de pe malul mărit, 
tinăra și frumoasa Assol, scru
tează adesea în zare corabia 
albă, eu pinze purpurii, despre 
care îi vorbise în copilărie un 
bătrîn care avea darul de a 
prevedea viitorul.

Crezînd cu tărie în cuvintele 
bătrlnului, Assol își țese în
treaga viață din visuri și spe
ranțe.

Ea așteaptă necontenit co
rabia vrăjită, condusă de tînă- 
rul și chipeșul căpitan, сагё o 
va duce într-o țară îndepăr
tată unde va afla fericirea.

Șl într-o bună zi visul 
realizează.

Cum se realizează, vom 
tea afla vizionînd filmul 
vletic în culori Pînze purpurii.

IN CLIȘEU: O secvență 
din film.

nemărginite ale omu- 
prin voință și perse- 
realizează ideia in

i se

pu- 
so- •'
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De trei ani neîntrerupt, I.C.T.
Paroșeni deține locuri fruntașe 
în întrecerea cu celelalte în
treprinderi din sectorul ener
getic. Aceasta se datorește fap
tului că, printr-o organizare 
mai burtă a muncii în cadrul 
întreprinderii, prin înțelegerea 
rolului pe care îl are între 
prinderea noastră în comple
xul economiei naționale de că
tre toți muncitorii, noi am a- 
slgurat ritmic realizarea sar
cinilor de plan. Accent deose
bit s-a pus pe siguranța de 
funcționare a centralei, lucru 
de importanță foarte mare 
mai ales acum în perioada vîr- 
fului de iarnă, clnd cerințele 
energetice sint mult mal mari.

Factorul principal in obține
rea succeselor, a fost omul, co
lectivul întreprinderii. In 
ridicarea cunoștințelor pro
fesionale, rolul cel mai 
important îl are instructajul 
profesional, examinările perio
dice și exercițiile de lichidare 
a avariilor. Astfel, datorită 
măsurilor luate în Vederea ri
dicării calificării profesionale a 
muncitorilor, s-au redus în 
mod simțitor deranjamentele și 
avariile. In această privință, 
este grăitor faptul că numărul 
de avarii s-a redus de la 20 
in 1958 la 2 in 1961. Dintre 
muncitorii crescuți în cadrul 
centralei noastre, cu succese 
frumoase in muncă, putem e- 

■ numera pe tovarășii Jula loan, 
и Ene Stelian, Dumitrică Sabin, 

Vodislav Victor, Dragomir Gh. 
și alții.

in ultimii ani procesul de 
producție in cadrul I.C.T, Pa
roșeni a avut la bază perfec
ționarea continuă a tehnicii, 
aplicarea în practică cu Curaj 
a experienței înaintate din ca
drul întreprinderii noastre și 
din alte întreprinderi, în spe
cial din experiența termocen 
tralelor sovietice.

Dintre realizările cele mai 
importante ale termocentralei 
Paroșeni pe linia introducerii 
tehnicii noi și a perfecționă
rii tehnologiei, cu rezultate ca 
litative excepționale, cităm : 

— Realizarea blocajului teh 
nologic intre benzile de ali
mentare cu combustibil nr. 1, 
2, 3 și 4, pentru mărirea si
guranței de funcționare și de
servirea acestora numai de că 
tre 2 oameni, în loc de 4*

- Asigurarea posibilității de 
alimentare cu benzile trans- 

, , portoare 1-A și 1-B. Aceasta 
măsură, deja realizată, mă
rește siguranța de alimentare 
cu cărbune a centralei 
zul că s-ar defecta în 
timp una din benzile 1 
din Ьепгііе 2;

— Luarea mecahizată 
bei medii de cărbune,

In ca- 
același 
și una

sarea și analizarea ei cu aju
torul unei instalații, ceea ce 
face ca determinarea puterii 
calorifice să se facă mai pre
cis și ușurează munca perso
nalului care trebuia înainte să 
analizeze proba manual;
~ Modificarea cotului de 

intrare în morile de cărbune 
pentru evitarea aprinderii căr
bunelui și producerea de ex
plozii in sistemele de praf. In 
momentul de față, asemenea 
deranjamente sînt excluse;

— Modificarea Injectoarelor 
de păcură pentru a le putea 
menține pregătite pentru in
tervenție in cazuri de deran
jamente. Această măsură, rea
lizată deja, aduce economii a- 
nuale de aproximativ 200.000 
lei:

— Automatizarea procesului 
de măcinare a cărbunelui, ca
re crează condiții pentru func
ționarea mai sigură a cazanu
lui fără variații de parametri, 
cauzate de sistemele de pre
parare a prafului:

— Automatizarea menținerii 
constante a presiunii la labi- 
rinții turbinelor ceea ce mă
rește productivitatea muncii, 
întrucît înainte de realizarea 
acestei automatizări presiunea 
era supravegheată de o per
soană

— Curățirea mecanizată a 
condensatorilor care înlătură 
munca grea de curățire ma
nuală și îmbunătățește vidul 
ia turbine.

І.0.Т. Paroșeni se mindrește 
cu realizările în ceea ce pri
vește calitatea reparațiilor și 
reducerea termenelor de repa
rații. Astfel, printr-o mal bună 
organizare, durata reparației 
unui cazan a scăzut de la 10 
zile la 20 zile, iar a turbinei 
de la 30 zile la 18 zile. Repa
rațiile tuturor agregatelor se 
execută pe bază de fise teh
nologice in care sint prevăzute 
lucrările ce trebuie executate, 
necesarul de muncitori si de 
materiale.

Strădaniile noastre sint o- 
gllndite și în faptul că, pe 1961, 
am redus consumul specific de 
combustibil de la 400,3 grame 
combustibil convențional pe 
kWh ia 396,4 grame, ceea ce 
echivalează cu funcționarea 
centralei timp de 3 zile numai 
cu economiile realizate, iar 
consumul propriu tehnologic a 
fost redus de Ia 7,95 la 7,41 la 
sută, economlslndu-se 5.700.000 
kWh.

Colectivul nostru este notă
rii să-șl realizeze sarcinile 
plan pe anul In curs, dlnd 
conomiei naționale energie 
mod ritmic șl cu maximum 
siguranță în funcționare.
ing. MAIBRANU GHRORGHB 

I.C.T. Paroșeni

de 
e- 
ln 
de

a pro- 
conea-

întrecerea socialistă
(Urinare din pag. l-a)

Uzat economii la prețul de cost 
In valoare de 487.117 lei.

O contribuție substanțială la 
îndeplinirea și depășirea pla
nului de producție și Îmbună
tățirea calității c&rbuneluf pre
parat au adus tovarășii Gyorgyi 
Ștefan, Bordei Mlhal, Dascălu 
Ștefan, Moldovan Nlstor, WUk 
Emil, Gaspar Emerik, Hovlicek 
luliana, 
Oprea 
ștefan, 
preună 
movat 
au realizat randamente spori
te și s-au menținut tot timpul 
în rindul fruntașilor.

Succesele înregistrate Ia sfir- 
șltui anului 1961 față de sar
cinile de producție ilustrează 
activitatea rodnică desfășurată 
in întrecere de colectivul pre- 
parației Lupeni. Față de plan, 
rezultatele obținute se prezin
tă astfel: ia cărbune supus 
preparării 4,2 la sută depășire 
de plan, la« producția netă 6,5 
la șută, la cărbunele cocsifi- 
cabil 2.5 la sută, la recuperări 
globale 1,7, la randament glo
bal 0,2 la sută.

Bedean Gheorghe, 
Constantin, Benkovici 
Graur loan care, Im- 
cu echipele lor au pro- 
metode de muncă noi,

Cresc și se tatâeesc rîudurile organizațiilor 
de bază de la mina Vulcan

Călăuzit dc Directivele Congre
sului al III-lea al Partidului Mun
citoresc Romii), comitetul de partid 
de la mica Vulcan și a îndreptat 
activitatea spre întărirea în per
manență a rîndurilor organizațiilor 
de bază cu cei mai înaintați mi
neri, ajutori mineri și vagonetari, 
lăcătuși de frunte, ingineri și teh
nicieni cinstiți, cu autoritate, cane 
depun eforturi susținute pentru În
făptuirea sarcinilor de producție, 
pentru îmbunătățirea continuă a 
principalilor indici tehnico ■econo* 
mici ai producției.

Din luna noiembrie 1961 și 
piuă în prezent, organizațiile de 
bază din sectoarele E.M. Vulcan 
au primit în rindurile lor 55 meni 
bri și 45 candidați de partid. Ma
joritatea membrilor și candidaților 
de partid sînt muncitori direct 
productivi care se situează în frun
tea luptei pentru cărbune mai 
mult și de bună calitate.

O activitate rodnică în munca 
de primire în partid desfășoară 
organizația de bază din sectorul 
I (secretar tov. Cuciuc Profir) care 
a primit în această perioadă И 
membri și 6 candidați de partid, 
toți fruntași în abatajele sectoru
lui. Printre aceștia se numără tov. 
Roncea Aurel, Grătare Nicolae, 
Lăzăruț Iosif, Slabu Gheorghe, 
Niță Constantin și alții care zi 
dc zi trimit patriei tot mai mult 
cărbune, 
pentru 
muncii, 
bune în 
membri 
obținut și organizația de bază din 
sectorul III care a primit în ulti
mele 3 luni 5 membri și 8 candi
dați de partid, organizația de ba 
zâ fir. 4 care a primit 5 mem
bri și 6 candidați de partid, or* 
ganizația de bază nr. 5 din sec-

ION CARl’EN 
secretarul comitatului do partid 

bl. M. Vulcan

depun eforturi tuiținute 
creșterea productivității 
De asemenea, rezultate 
privința primirii de noi 

și candidați de partid a

totul electro-mecanic care de 1* 
alegeri și pini în prezent a pri
mit 16 membri ți candidați de 
partid.

Birourile ți secretarii acestor or
ganizații de bază s-au îngrijit cu 
simț de răspundere de creșterea 
ți educarea celor primiți în pat* 
tid. Astfel, datorită sprijinului dat 
de biroul organizației de bază, to
varășul Domocoș Andrei, primit 
recent in tîndurile membrilor de 
partid, a reușit să devină unul 
dintre cei mai pricepuți șefi de 
brigadă din sectorul III. In cursul 
lunii ianuarie 1962, de exemplu, 
brigada pe CAte o conduce a rea
lizat o avansate medie de 10 me
tri pe zi în abatajul cameră.

In fiecare organizație de bază 
comuniștilor li S'ftu repartizat 
sarcini concrete pentru pregătirea 
tovarășilor care cer primirea In 
partid. De exemplu, tov. Tunsoiu 
Manea, Gall Iosif de la atelierul 
mecanic, Gherman Traian, de la 
sectorul ѴШ, Moraru loan, de la 
sectorul 1І și alți comuniști de 
nădejde se ocupă cu grijă părin
tească de pregătirea noilor mem
bri și candidați de partid. Tov. 
Ursa Ioan, de pildă, secretarul or* 
ganizației de bază din sectorul П, 
s-a ocupat cu răspundere de țelul 
de brigadă Iancu Alexandru pe 
care ba ajutat să devină membru 
de partid. Biroul organizației d« 
bază a propus adunării generale 
să reducă stagiul de candidat al 
tovarășului Iancu Alexandru, lucru 
pe care adunarea generală l-a a' 
probat în unanimitate.

Atenția noastră este îndreptată 
și înspre educarea marxist-leninis- 
tâ a membrilor și candideților de

partid noi. Astfel, toți membrii 
și candidații de partid tint înca
drați în diferite careuri și cursuri 
ale înVâțămîntului de partid, par
ticipă la conferințe. In fiecare lună, 
din inițiativa Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, noi of 
gaaiaăm ziua condidaților de 
partid unde aceștia asculta dife
rite conferințe educative despre 
trecutul de luptă al clasei munci* 
tea» și al partidului nostru, ta 
fața căndidaților de partid au 
fost ținute conferințe despre Jm* 
portanța Congresului al XXII-Ua 
al P.QU.S.“, „Prevederile planului 
de 6 ani și sarcinile trasate dc 
Congresul al III-lea al P.M.R. in
dustriei carbonifere". De a*eat“ 
nea, comitetul de partid de la 
mina Vulcân a indicat birourilor 
organizațiilor de bază ca în adu* 
nările generale să țină periodic 
conferințe despre -. „Iiwărixe* ВЙ- 
cipiincl de partid", „Calitatea 4* 
membru da partid" etc.

Comitetul de partid îndrumă 
sistematic organizațiile de bază să 
pună ш mare accent pe rezolve* 
rea dosarelor candidaților Cu sta
giul expirat. Dacă în luna noiem
brie 1961 la mina поамхі au exis
tat 70 candidați cu stagiul vxpr 
rat. în prezent mai sînt doar 15 
cazuri nerezolvate. Și acestea vor 
fi definitivate pe măsură ce vom 
primi documentele necesare.. In ă- 
ceastă direcție au muadt bine bi
rourile organizațiilor de bază din 
sectoarele I, И, UI, IV etc, care 
au muncit operativ și s-au stră
duit să pună în discuția adunării 
generale toate cererile primite de 
la candidați) de partid.

Organizațiile de bază de la nu
ca Vulcan vot acorda șl pe vtștor 
atenția cuvenită întăririi rîndurilor 
lor cu cei mai activi și ridicați 
oameni ai muncii, îndeosebi din 

rindul minerilor. 
De calitatea 
membrilor și can- 
didațilot de 
partid, de felul 
cum ei militează 
pentru aplicarea 
politicii partidului 
depinde în mate 
măsură capacita
tea de mobilizare 
a organizațiilor 
de partid lâ tra
ducerea în viață 
a sarcinilor puse 
dc CcmgtcJul al 
ІП-Іеа al partidu
lui în fața miru
rilor.

A sosit un nou transport de 
materie primă — celuloză — 
din care harnicii muncitori ai 
Vbcozei Lupeni vor produce 
fire de mătase pentru țesăto- 
riile din țară.

Un aspect din timpul trans
portării baloturilor de celu
loză.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

chezășia succeselor
După ce a oglindit princi

palele succese obținute in toa • 
te domeniile de activitate, da
rea de seamă a scos in relief 
și unele lipsuri care s-au ma
nifestat în activitatea sindicală 
la preparați* Lupeni.

De ia grupă șl plnă 1* comi
tet sarcinile multiple ale acti
vității sindicale pretind fie
cărui organ ales să respecte cu 
strictețe principiul muncii co
lective. La preparația Lupeni 
unii tovarăși n-au înțeles insă, 
din păcate, această obligație. 
Tovarășul Feher Simîon, care 
a răspuns de activitatea co
misiei pentru protecția muncii, 
s-a complăcut într-o atitudine 
de completă pasivitate față de 
sarcina încredințată. înscriși 
la cuvînt tovarășii Oprișan 
Mihai, Anghel Tralah și alți de
legați au arătat că din cauza 
inactivității comisiei pentru 
protecția muncii în intreprin 
dere mai sînt locuri de muncă 
cu iluminație necorespunzătoa
re, unii muncitori de la silo
zuri lucrează fără echipa
ment de protecție, iar la ele- 
vatoare jgheaburile sînt apar 
te lucru care îngreunează mun
ca. Deși în anul 196І s-âU fti-

tradus accesorii de protecție 
pentru fiecare grup de utilaje, 
în fața noului comitet ales stă 
sarcina de a se preocupa cu 
mai mult spirit de răspundere 
de asigurarea tuturor măsuri
lor de protecție a muncii, de 
igiena secțiilor, in special la 
zețaj mediu dens, separare și 
ateliere.

De o atenție deosebită s-a 
bucurat în conferință șl acti
vitatea cultural-educativă de 
care a răspuns tovarășul scro- 
bota iile. Numeroși delegați 
printre care șl Volculescu Va- 
sile, Szabo Emeric, Degeny 
Pavci au criticat lipsa de in
teres a unor maiștri și șefi de 
sectoare pentru sprijinirea bri
găzii artistice de agitație în
ființată In anul 1961. Ei au a- 
rătat bă față de posibilitățile 
existente, numărul cititorilor 
de cărți este încă mic.

Pe viitor, noul comitet tre
buie să-și îndrepte atenția și 
spre aceste probleme. Cerințele 
muncitorilor nu pot fi însă re
zolvate de sindicat dacă unii 
membri cu sarcini de răspun
dere participă slab sau dezin
teresat la activitatea comite
tului.

Succesul viitor 
de pe 

In ziarul „Steagul roșu" ar. 
3804 a apărut un articol cu titlul 
de mai sus, în care «e ară
tau condițiile pe care trebuie să 
le creeze din timp constructorii 
pentru a obține succese în cursul 
anului.

La articolul menționat, condu
cerea I.U.T. Livezeni 
ziarului, în care arată 
tele; „Utilajele aflate 
au fost programate la
nici de atelier. In acest scop, s-a 
instituit o oomiaie tehnică de cotu-

trebuie pregătit 
acum“

dă răfpUOs 
printre al- 
ditporribile 

revizia teh-

tauurc ți recepție, см« шее urda* 
de a indic» defecțiunile utilajelor, 
iar după reparare verifică calita
tea lucrărilor efectuate. Utilajele 
aflate iu exploatare pe șaaticre, Ія 
cate «e constata defecțiuni s-au au 
ciclul de funcționare Îndeplinit, șa 
programează, de asensmea, la te* 
vizie tehnică.
preconizate ți 
de muncitori 
Gă vom reuși 
rilor numai utilaje în perfectă atare 
de funcționare".

■S-------------------

Măiurile tehnice 
angajamentele luate 

ne dau certitudinea 
să dăm construe» -

Popas la întovărășirea din îs or orii
(Urmare din pag. l-a)

frunte s-au situat întotdeaunaIn
comuniștii Lup Victor, Barna loan, 
Cerna loan, Her Ionel fi Mali
nes cu loan, Nițar Micolas al lui 

------ Ps-Todea, Burlac loan-Băloi. 
trescu Gheorghe.

In «cest an întovărășirea 
Iscroni va cunoaște o fi mai 
re dezvoltate. In curînd, la 
van va arde lumina electrică. In 
prezent se transportă stllpii, s-au 
săpat gropile, se procuri mate
rialul de instalații. întovărășiți! 
au hotirît în adunarea generala 
ca pînă la s fir fitul anului si a- 
juned la 350 de oi, să faci achi-

din 
ma
sai-

ZtțH de oi cu lină semifinâ și să 
mărească numărul batalilor. Tot 
în acest an ei vor trece la co
masarea pășunilor. In programul 
lor de activitate au prevăzut să 
construiască un grajd pentru vite 
mari.

Chemarea lansată de Consfă
tuirea pe (ari a țăranilor colec
tiviști a găsit ecou fi la întovdrg- 
răfifii din Iscroni. Gîndtd lor se 
îndreaptă către ceea ce au de 
făcut pentru ca întovărășirea lor 
să devină mereu mai puternică, 
mai înfloritoare, model de urmat 
pentru fărâmi cu gospodării №■
■a j



4 STEAGUL. ROȘU

După reprimarea demonstrației de la ParisPlenare €. C.
BUDAPESTA 10 (Agerpres). 
„Nfepszabadsăg", organul cen

tral al P.M.S.U.' anunță ică‘ la 
< S februarie Comît^ul Central 

Bl P.M.S.U. a ținut o ședință 
la care Jânos Kâdâr, prim-se- 
crețar al C.C. al P.M.S.U. a pre
zentat o propunere a Biroului 
Politic privind convocarea ur
mătorului Congres al partidu
lui.

Comitetul Central a hotărît

să convoace cel de-al VlII-lea 
Congres al partidului în cursul 
ultimului trimestru al anului 
curent.

Pe baza raportului prezentat 
de Аргб Antal, Comitetul Cen
tral a dezhătut probleme le
gate de modernizarea structu
rii și organizării industriei, de 
orientare a economiei națio
nale în general și ă adoptat 
rezoluții corespunzătoare.

o-
Prezidiul Sovietului Suprem 

al 8.R.S.S. l-a grațiat pe pilotul 
american F. Powers

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite î

Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., examihînd demer
sul rudelor pilotului american 
Francis Garry Powers, condam
nat în Uniunea sovietică, și 
ținînd seama că el a recunos
cut crima gravă săvîrșită, pre
cum și călăuzindu-se de năzu
ința spre Îmbunătățirea rela
țiilor dintre 
și S.U.A., a 
pe Francis 
să-1 predea 
ricane.

Uniunea Sovietică 
hotărît să grațieze 
Garry Powers și 
autorităților ame-

Vasili Iurev 
a încetat din viață 

MOSCO.VA 10 (Agerpres).
TASS transmite:

A încetat din viață marele 
om de știință — selecționar 
sovietic, Vasili Iurev, In vîrs- 
tă de 83 de ani.

El a fost unul din iniția
torii metodelor sovietice de, 
selecție și și-ă consacrat1 
mulți ani din viață cercetă
rilor celor mai actuale pro
bleme ale științei biologice.

V. Iurev a creat 19 specii 
de grîu de toamnă și de pri
măvară, de mei, porumb și 
alte culturi.

IN COMITETUL POLITIC

Continuă discutarea protestului Cubei 
împotriva

NEW YORK 10 (Agerpres)’.
TASS transmite :

De la începutul acestei săp- 
tamîni Comitetul Politic al A- 
dunării Generale a O.N.U. dis
cută una din cele mai impor
tante probleme de pe ordinea 
de zi — protestul Cubei îm
potriva primejdiei pentru pa
cea și securitatea internațio
nală, primejdie creată de noile 
planuri ale S.U.A. de agresiu
ne și intervenție împotriva 
Cubei.

Delegația Statelor Unite de
pune eforturi intense pentru a 
torpila discutarea concretă a 
acestei probleme.

Totuși ea nu a putut împie
dica delegațiile unor țări la-

Miting pentru pace 
la New York

, NEW YORK 10 (Agerpres). 
La 8 februarie a avut loc la 

New York un miting la care 
bu participat aproximativ 1.000 
de americani care luptă pentru 
pace, libertăți cetățenești și 
egalitate între rase.

La miting a luat cuvîntul 
M. Lane, membru al Adunării 
legislative a statului New York, 
care a subliniat necesitatea de 
a- transforma mișcarea parti
zanilor păcii din Statele Unite 
într-o fOPță politică eficientă.

Livingstone, președintele Or
ganizației sindicale a lucrăto
rilor din comerț, a declarat că 
sindicatul său „respinge cu in
dignare ideea inevitabilității 
războiului. Noi sîntem pentru 
dezarmare generală".

S. U. A.
tino-âmericane să ia cuvîntul. 
La dezbaterile din Comitetul 
Politic au vorbit reprezentan
ții Braziliei și Republicii Chile 
care au lăsat să se înțeleagă 
clar că nu sînt de acord cu a- 
mestecul în treburile interne 
ale Cubei și au subliniat nece
sitatea unei reglementări paș
nice.

in cuvîntarea sa din 9 fe
bruarie reprezentantul R.S.S. 
Bieloruse a subliniat că pen
tru Organizația Națiunilor U< 
nite feste imperios necesar să1 
se pronunțe în apărarea păcii 
și securității Internaționale, în 
apărarea libertății și indepen
denței unui stat mic membru 
al O.N.U. — Republica Cuba, 
să’ o apere de amestecul și de 
provocările unui alt membru al 
O.N.U. — marea putere S.U.A.

Vorbitorul a cerut delega
țiilor să sprijine proiectul de 
rezoluție al R. P. Romîne și 
R. S. Cehoslovace.

împotriva O. A. S.
DECLARAȚIA BIROULUI POLITIC AL P. C. FRANCEZ

PARIS 10 (Agerpres). TASS 
transmite :

După ședința care a avut Ioc 
în ziua de 9 februarie sub pre
ședinția lui Maurice Thorez, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Francez, Biroul 
Politic al P.C. Francez a dat 
publicității o declarație în ca
rd cinstește memoria victimelor 
represiunii polițienești și asi-

★

Cinstirea memoriei victimelor 
represiunii polițienești

gură familiile acestora de soli
daritatea să frățească.

Sălbaticele acțiuni represive 
ale poliției se spune în decla
rație au făcut să curgă sîngele 
antifasciștilor. Tolerînd aceas
ta', guvernul a dat pe față a- 
devăratul caracter al politicii 
sale. încurajați din nou de in
terzicerea demonstrației repu
blicanilor și de reprimarea ei

* *

PARls 10. Corespondentul A- 
gerpres transmite:

La 9 februarie oamenii mun
cii din Paris au cinstit printr-o 
grevă de o oră și prin demon
strații pe străzile orașului me
moria victimelor represiunii po
lițienești din 8 februarie. La 
ora 3 după-amiază au încetat 
să lucreze mașinile de Ia zeci 
de fabrici, s-au oprit metroul 
și sute de autobuze care de
servesc populația Parisului. Au 
declarat grevă lucrătorii de Ia 
serviciile tehnice ale radioului 
francez, iar serviciul telegrafic 
ăl Secției internaționale și in
terne a agenției France Presse 
și-a! încetat activitatea. Aproa
pe toate oficiile poștale și-au 
închis ușile între orele 16 și 
17; S-au închis, de asemenea, 
numeroase alte instituții din 
capitala Franței. La ora 16 
străzile din apropierea Bursei 
de valori au fost umplute de 
sute de manifestanți care scan
dau lozincile „RUȘINE ASASI
NILOR", „RUȘINE POLIȚIEI", 
„FASCISMUL NU VA TRECE 1".

In alt cartier al Parisului, o 
demonstrație asemănătoare are 
loc în piața Rivoli și piața 
Vendome. Spontan, în alt colț

a!Parisului, la gara St.-Lazaire, 
sute de feroviari protestează 
împotrivă’ represiunilor barbare 
ale poliției franceze. Timp de 
o oră nici tin tren nu a pără
sit gara. £e peron domnește o 
liniște deplină.

Printre cei care au cinstit la 
9 februarie memoria victimelor 
poliției din „joia sîngeroasă" 
au fost și studenții din Paris. 
La orele 16 toate amfiteatrele 
facultăților Sorbonei au ră
mas goale. Mii de tineri și ti
nere s-au adunat în fața Uni
versității pentru a-și exprima 
indignarea provocată de acțiu
nile autorităților polițienești, 
scandînd lozincile „O.A.S. asa
sini", „Poliția pariziană ii a- 
pără și ii ascunde pe bandiții 
din O.A.S.".

Greva generală de scurtă 
durată din 9 februarie și de
monstrațiile de solidaritate cu 
victimele căzute la 8 februarie, 
au fost organizate Ia chema
rea tuturor organizațiilor sin
dicale, ceea ce denotă că toți 
democrații, toate forțele repu
blicane din Franța sînt strîns 
unite în fața pericolului cres- 
cînd al fascismului.

------- ■' ■■■-■• =------- ■-

Seku Ture cere 
ca Gizenga să fie eliberat

sîngeroasă de către polițiști, 
fasciștii au săvîrșit imediat 
zece noi atentate criminale. A- 
runcînd Împotriva poporului 
Parisului cele mai agresive 
forțe polițienești guvernul nu 
face decît să sprijine activita
tea ultracolonialiștilor.

Chemind pe toți republicanii 
la unitate, în lupta împotriva 
fascismului, Biroul Politic sub
liniază că în ceea ce îl priveș
te, Partidul Comunist Francez 
este gata întotdeauna să cola
boreze în toate domeniile cu 
toate partidele, mișcările șl oa
menii politici, hotărîți să ob
țină schimbările politice caca 
se impun.

_=©=_

Continuă atentatele 
săvîrșite de teroriști

CONAKRY, 10 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Seku Ture, președintele Re
publicii Guineea, a adresat se
cretarului general provizoriu al 
O.N.U. o telegramă în care a 
cerut ca Antoine Gizenga să 
fie Imediat pus în libertate.

„Solicităm intervenția dv. e- 
nergică pentru eliberarea ne
condiționată a lui Antoine 
Gizenga astfel încît să nu mai 
fie posibilă repetarea soarteî 
tragice a lui Patrice Lumum
ba" — se arată în telegrama 
adresată lui U Thant.

Proteste in Argentina împotriva ruperii relațiilor cu Cuba
BUENOS AIRES

pres).
Știrea ruperii relațiilor di

plomatice cu Cuba de către 
guvernul Argentinei a provo
cat în țară proteste vehemen
te. Opinia publică își dă per
fect de bine seama că ruperea 
acestor relații a creat „O si
tuație politică foarte gravă și 
foarte complexă", după cum 
relevă agenția PRENSA 
TINA.

Vorbind despre ruperea 
lațiilor cu Cuba de către

10 (Ager-

LA-

re- 
gu-

Atentat asuppa generalului 
Nelson Mello
(Agerpres).
9 februarie 
atentat la

SAO PAULO 10 
In seara zilei de 

s-a întreprins un 
viața generalului Nelson Mello, 
comandantul Armatei а П-а 
braziliene. După cum transmite 
agenția France Presse, în mo
mentul cînd generalul Mello 
se urca intr-un automobil, a- 
supra lui au fost trase mai 
multe focuri de revolver care 
insă nu și-au atins ținta. A-

tentatorul a fost arestat de 
poliție, a refuzat insă să-și 
divulge numele.

După cum amintește agen
ția Reuter, generalul Mello a 
acordat un sprijin activ actua
lului președinte al Braziliei, 
Joao Goulart în perioada care 
a urmat demisiei fdștuluî pre
ședinte Quadros, cind elemen
te reacționare au încercat să 
se opună preluării funcției de 
președinte de' către Goulart. I

vernul argentinian sub presiu
nile forțelor militare pro-ame- 
ricane, Fernandez Gill lider al 
Partidului democrat creștin a 
declarat: „Cînd un guvern 
acționează sub imperiul forței, 
el este lipsit de orice valoare 
morală".

In declarații făcute ziarului 
cuban „EL MUNDO" Ricardo 
Muniz, secretar al Partidului 
socialist din Argentina! și se
natorul Palacios din partea a- 
celuiași partid și-au exprimat 
opoziția față de ruperea rela
țiilor diplomatice cu Cuba. 
Muniz a declarat că această 
acțiune constituie o „adevăra
tă provocare" împotriva po
porului cuban și împotriva oa
menilor muncii din întreaga

Americă 
zează și 
bană.

După
ASSOCIATED PRESS, sindica
tele din Argentina pregătesc 
acțiuni de protest împotriva 
ruperii relațiilor diplomatice 
cu Cuba. Sindicatul feroviari
lor, unul dintre cele mai pu
ternice sindicate din Argenti
na care a condus recenta gre
vă de 42 de zile a feroviarilor 
argentineni a anunțat, după 
cum relevă aceeași agenție, o 
nouă grevă pentru data de 22 
februarie, „reafirmîndu-și, de 
asemenea, sprijinul în favoa
rea neintervenției și autode
terminării naționale a oricărui 
popor".

Ѳ--------------

Latină care simpati- 
sprijină revoluția cu-

cum anunță agenția

Poziția guvernului Braziliei în relațiile cu Cuba 
rămine neschimbată

RIO DE JANEIRO 10 (A- 
gerpres).

După cum relatează agenția 
France Presse, reafirmîndu-și 
poziția în privința relațiilor cu 
Cuba, guvernul Braziliei, prin-

tr-un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe, a 
declarat: „Brazilia nu între
vede absolut de loc o rupere a 
relațiilor diplomatice cu Cuba".
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PARIS 10
In Algeria 

cu bombe săvîrșite 
riștii din O.A.S. Potrivit relt .4 
țărilor corespondentului din 
Alger al agenției France Presse, 
în noaptea de vineri spre sîm- 
bătă, pe întreg teritoriul al- 
gerian au explodat 32 de bom
be, care au provocat moartea 
a 13 persoane si rănirea al
tor 13.

Astfel, după cum relatează 
corespondentul, numai la Al
ger au fost săvîrșite 15 atenta
te, in urma cărora au fost 0- 
morîte 7 persoane, iar alte 11 
rănite. Un atentat a fost să
vîrșit în orașul Blida, care s-a 
soldat cu un mort, iar la Oran 
au fost comise 9 atentate, în 
urma cărora și-au pierdut 
viața 5 persoane, iar alte două 
au fost rănite. Celelalte bom
be explodate au avariat serios 
numeroase clădiri din orașele 
Alger, Oran, Blida și Constan
tine. Una din explozii a dat 
naștere unui puternic incendiu 
în palatul Justiției din Oran. 
---------------------------------------- Й

PROGRAM OE RAOfO
12 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,00 Tinerețea ne e dra
gă, 10,30 Muzică distractivă de 
estradă, 11,03 Muzică din ope 
re, 11,30 Almanah științific, 
12,15 Medalion: Alexandru 
Davilla, 14,30 Muzică din ope ■ 
rete interpretată de soliști ro- 
mîni, 15,45 Pagini orchestrale 
din muzica ușoară a compozi
torilor din țări socialiste, 16,25 
Fragmente din opera Cio-Gio- 
San de Puccini, 17,30 Prietena 
noastră cartea, 18,00 Lucrări 
inspirate din trecutul de luptă 
al poporului nostru, 1,8,35 Mu
zică ușoară, 19,25 Program 
pentru iubitorii muzicii popu
lare romînești, — “
Radio, 21,30 
PROGRAMUL : 
din operele 
francezi, 12,45 
zică ușoară, 14,03 Muzică din 
operete, 14,30 George Enescu 
compozitor și interpret, 15,00 
Din cele mai cunoscute melo
dii populare romînești, 15,30 
Muzică de estradă interpretată 
de soliști romîni, 16,30 Vor
bește Moscova ! 18,35 Piese in
strumentale de Ciprian Porum- 
bescu, 19,00 Cîntă corul Radio- 
televiziunii, 19,40 Ghid muzi
cal (13) (reluare), 20,20 Estra
da melodiilor, 21,00 Actualita
tea Radio, 21,30 ^Lectură dra
matizată din romanul „Anii 
tineri1» de Nicolae Țic, 22,00 
Din muzica popoarelor.

(Agerpres). 
continuă atentate 

de tero»

, 20,50 Tribuna
Arii din opere. 

II. 12,15 Muzică 
compozitorilor 

Concert de mu-
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