
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a împlinit

Scumpe tovarășe Maurer,
. Comitetul Central al Parti- 
‘ dului Muncitoresc Romîn, Con

siliul de stat și Consiliul de 
ATMiniștri al Republicii Populare 
^Romîne te felicită călduros cu

60 dc ani

a 60 de aniprilejul Împlinirii 
de viață.

Om de cultură 
dragoste fierbinte 
trie și popor, te-ai alăturat cu 
trup și suflet mișcării revolu
ționare a clasei muncitoare, 
partidului său comunist încă 
în anii regimului burghezo- 
moșieresc și ai adus un aport 
de seamă la eliberarea țării de 
sub jugul fascist.

De o înaltă prețuire se bu
cură activitatea pe care ai 
desfășurat-o în domeniul re
facerii și dezvoltării econo
miei naționale, al construirii 
orînduirii noastre sociale și de 
stat, al întăririi partidului și 
a unității rîndurilor sale.

Alături de ceilalți conducă
tori ai partidului, ai adus o

> Comitetul Central al
Partidului Muncitoresc Romîn

animat 
față de

de 
pa

valoroasă contribuție la înfăp
tuirea politicii externe de pace 
a statului nostru, la întărirea 
continuă a prieteniei de ne
zdruncinat cu Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste, 
a legăturilor internaționaliste 
ale partidului nostru cu parti
dele comuniste și muncitorești 
frățești.

Ca om de știință ai desfă
șurat o bogată activitate că
lăuzită de învățătura marxist- 
leninistă.

îndeplinind cu înaltă răs
pundere și devotament sarci
nile încredințate de partid, 
slujind cu credință poporul și 
cauza socialismului, ți-ai cîș- 
tigat stima și dragostea oa
menilor muncii, respectul și 
prețuirea prietenilor tării noas
tre de peste hotare.

Iți urăm, scumpe tovarășe 
Maurer, sănătate, viață lungă 
și putere de muncă spre bi
nele poporului romîn, pentru 
prosperitatea și înflorirea pa
triei noastre socialiste.

Consiliul de Stat al 
Republicii Populare Române
Miniștri alConsiliul de

Republicii Populare Române
k --------

> CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

DECRET
pentru conferirea titlului de „Erou al Muncii 

Socialiste din Republica Populară Romînă“ 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață, pentru activi
tate îndelungată în mișcarea revoluționară și merite deosebite 
în opera de construire a socia lismului,

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne decre
tează :

Art. unic. — Se conferă titlul de ..Erou al Muncii So
cialiste din Republica Populară Romină" și Medalia de Aur „Se
cera și Ciocanul" tovarășului Ion Gheorghe Maurer.

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Simbătă la amiază, la Pala- 
•til R. P. Romîne, a avut loc 
/solemnitatea înminării Diplo

mei de „Erou al Muncii Socia
liste din R. P. Romină" și a 
Medaliei de Aur „Secera și 
Ciocanul" tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Birolui Politic al Comitetului 
Central al Partidului Munci

și toresc Romîn, președintele 
” Consiliului de Miniștri al Re

publicii Populare Romîne.
La solemnitate au luat parte 

tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nico- 
lae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, Mihail Da- 
lea, Alexandru Bîrlădeanu. 
Gheorghe Gaston Marin, mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ăi guvernului.

Consiliului de

Solemnitatea înminării Diplomei de Erou al Muncii 
Socialiste și a Medaliei de Aur „Secera și Ciocanul“ 

tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Președintele

Stat al R. P. Romîne, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a inminat tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer Diploma da 
„Erou al Muncii Socialiste" si 
Medalia de Aur „Secera și Cio
canul".

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej l-a îmbrățișat pe to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
și l-a felicitat călduros, urîn- 
du-i multă sănătate, viață1 în
delungată și noi succese în ac
tivitatea sa.

In răspunsul său, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a mul
țumit pentru înalta distincție 
ce i-a fost acordată.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a fost apoi felicitat și 
îmbrățișat de conducătorii de 
partid și de stat, de toți cei 
prezenți la solemnitate.

(Agerpres)
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Proletari din toate țările, unlți-vă1

eaguir
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenescOrgan al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
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Afczz mult fier vechi 
pentru oțelării

In cursul trimestrului in, 
muncitorii centrului I.C.M. 
Petroșani au obținut noi și 
Însemnate succese în acțiunea 
de colectare și expediere a 
fierului vechi din Valea Jiu
lui către oțelării. De la 1 iu
lie și pînăi la 17 septembrie 
a. c. au fost colectate 
tone de fier vechi și 
veche, din care numai 
centrul Petroșani au 
livrate 1.750 tone.

Dintre întreprinderile
au dat o mare atenție acestei 
acțiuni se numără centrala 
termoelectrică Paroșeni, între
prinderea de explorări șl 
U.R.U.M.P. — care și-au reali
zat deja sarcina de colectare 
și predare a fierului vechi pe 
Întreg anul. Active au fost șl 
mina Lupeni, uzina electrică 
Vulcan și altele. Colectivele 
respective s-au preocupat con
tinuu de colectarea și expe
dierea fierului vechi către o- 
țelării, organizînd brigăzi spe
ciale, zile de colectare a fie
rului vechi și alte șcțiuni ia 
care au participat toți mun
citorii și tehnicienii.

In schimb, imitați ca minele 
Vulcan, Aninoasa, Uricani, Pe- 
trila, preparația Petrila nu 
au dat toată atenția cuvenită 
acestei acțiuni, nerealizîndu-șl 
sarcinile prevăzute la colecta
rea fierului vechi.

MUNTEANU IOAN 
corespondent

—=©=_

Din munca forestierilor
întreprinderea forestieră din 

Petroșani a fost dotată în acest 
an cu șapte funiculare, trei trac
toare forestiere, patru ferăstraie 
mecanice și alte utilaje care au 
permis extinderea mecanizării 
procesului de producție. In același 
timp, a fost terminată construcția 
unor noi drumuri forestiere pe o 
distanță de peste 20 kilometri.

Datorită creșterii gradului de 
mecanizare la operațiunile scos, 
apropiat, fasonat și tăiat, indicile 
de utilizare a masei lemnoase a 
crescut în acest 
an la 68,57 la 
sută fapt care 
a dat forestieri
lor din Petro
șani posibilita
tea să producă 
peste plan în 
perioada care a 
trecut din acest 
an 3.500 m. c. 
lemn rășinoase 
și peste 1.000 
m. c. lemn ro
tund de fag.
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Minerii de la Lonea 
portat îndeplinirea cu 
mai devreme a planului de 
producție pe primele trei trl 
mestre din acest an. Munca 
entuziastă a minerilor șl teh 
nfclenilor de aici precum și 
folosirea unor metode valo 
roase de lucru au făcut ca de 
«a începutul anului și 
«mm să se extragă o 
tie de 12.500 tone de 
energetic peste plan,
tivitatea muncii a crescut în 
acest timp în medie la 1,165 
tone cărbune pe post.

Succese frumoase au
bîndit minerii de la Lonea și

plnă a 
produc 
cărbune 
Produc

do-

luni îndeplinit
in privința reducerii prețului 
de cost. In primele 8 luni ale 
anului ei au realizat, ca ur
mare a reducerii cheltuielilor 
de producție, economii supli
mentare în valoare 
800.000 lei.

Brigăzile minerilor 
roan, Compodi loan, 
Moise, Toacă Ștefan, 
Ioan, au adus un aport sub
stanțial la obținerea acestor 
rezultate.

Mina Lonea este a treia ex
ploatare minieră din Valea 
Jiului care și-a îndeplinit îna
inte de termen planul de pro
ducție pe primele 9 luni ale 
anului.

de peste

SolOVati 
Danchx 

Pășcălău

O
La mina Lupeni

Pregătirilor ne iarnă
In multe întreprinderi din 

Valea Jiului au fost alcătuite, încă 
din vară, planuri de măsuri teb- 
nico-organizatorice pentru execu
tarea pregătirilor și amenajărilor 
necesare desfășurării nestingherite 
a activității de producție pe timp 
de iarnă. La termocentrala Paro
șeni se lucrează la izolări de con
ducte. revizuirea instalațiilor ex
terioare, la preparația Lupeni și 
la U.R.U.M.P. se fac reparații și 
întrețineri de clădiri etc.

Asemenea preocupări nu-i frâ- 
mintă însă pe gospodarii de la 
mina, Lupeni. Aici încă nu s-a în
tocmit nici măcar planul de ma
suri decum să se treacă la înfăp
tuirea lui. Și aceasta e foarte rău. 
In fiecare iarnă, la mina Lupeni 
transportul cărbunelui ridică pro
bleme acute: cărbunele și piatra 
înghețată în vagonete, nu pot fi 
culbutate, minerii duc lipsă dc 
goale la locurile de muncă ceea 
ce are repercusiuni asupra îndepli
nirii ritmice a sarcinilor de plan 
Cautînd să asigure vaovnetc bune 
pentru transport, echipa de repa
rații condusă de tovarășul Crișan 
Petru a reparat de la 1 martie 
pînă la 12 septembrie un număr 
de 7-100 vagonete și 381 cărucioa
re de transportat lemn și personal.

- mâi milîă aleniie
Aceasta este însă insuficient. 

Sînt necesare măsuri hotărîte pen
tru protejarea liniilor de transport 
în unele porțiuni mai vulnerabile. 
Astfel, ar trebui acoperită porțiu
nea de circuit pentru piatră — de 
la culbutor pînă la moara de 
rambleu — apoi reparat acoperișul 
la hala culbutorului. La această 
clădire, în loc de luminatoare, sînt 
montate cîteva seînduri prin care 
plouă în voie. Intre altele, mai 
trebuie acoperită și porțiunea din 
gara plinelor unde sînt în spe
cial macazele principale, ca și alte 
circuite de transport din gara 
goalelor.

In: ce privește 
netelor în care 
ghețat, ar trebui 
două mașini de 
(dar puternice care să facă față 
necesităților) ca și instalații cu 
aer cald sau aburi pentru încălzi
rea acestor vagonete.

Sînt încă multe lucruri de fă
cut pentru a asigura o bună pre
gătire pentru iaxnă a exploatătii 
miniere Lupeni. Este necesar ca 
aceste pregătiri să fie făcute cît 
mai repede, ele să fie în atenția 
conducerii minei. Timpul nu aș
teaptă !

în tabăra studențească
cele mai multe or; 
prețuiește cu ade- 
o faptă s-au o în-

culbutarea vago- 
materialul a in- 
puse in funcțiune 
curățat vagonete

ȘT. M1HAI

Pîrîul Rece

Brigada minerului Molnar Traian din sectorul II al minei Lonea a extras 
peste plan în prima jumătate a lunii septembrie 150 tone de cărbune, situ- 
îndu-se în fruntea brigăzilor sectorului.

IN CLIȘEU : Schimbul condus de minerul Cîrstoiu loan din brigada frun
tașului Molnar Traian.

De 
omul 
vărat 
tîmplare din viață numai 
după ce aceasta devine 
oarecum de domeniul 
trecutului. Tot așa și în 
mine reînvie în mod plă
cut amintirea zilelor din 
a doua jumătate a lunii 
august a.c.. împreună cu 
cei 20 studenți și stu
dente de la Institutul de 
mine din Petroșani am 
petrecut 12 zile în ta
băra studențească de la 
Pîrîul Rece din munții 
Bucegi, alături de 
pește 300 
București, 
Studenții 
învățătură 
miși în această tabără a- 
vînd asigurată, de către 
statul nostru, nu 
cazarea gratuită 
transportul. In 
condițiuni au fost tri
miși studenți 
rele de la Izvorul Mu
reșului și pe litoral, la 
Costinești. 
parte din seria 
de tabără...

...Șoseaua 
Predeal-Rîșnov 
coboară pe serpentinele 
tăiate în pădurile de 
brazi, de unde îti aoa^e

cei 
dinstudenți

Cluj și Iași, 
sîrguincioși la 
au fost tri-

numai 
ci și 

aceleași

în tabe-

Noi facem 
a cincea

asfaltată 
urcă și

o minunată panoramă tu
ristică privind spre Pia
tra Craiului. Colții Mo
rarului și alte puncte tu
ristice importante.

în momentul sosirii la 
Pîrîul Rece, studenții au 
fost cazați la cabanele 
din stațiune, ce sînt 
presărate pe dealuri ca 
și ciupercile în pădure. In 
urmă cu doi ani s-a 
construit aici anume pen
tru studenți, o vilă cu 2 
etaje în care se află clu
bul, biblioteca și came 
rele de locuit și o altă 
vilă superbă în care la 
parter se 
denților, 
teva zeci 
le două
înfrumusețează și 
aspect încîntător 
stațiuni...

Există și vile 
bane mai mici cu 3—20 
camere, unde studenții 
avut tot confortul și 
niștea necesară unei 
dihne plăcute.

Dimineața, după 
mîncam, ne duceam 
plimbare prin pădure. 
Alții jucau volei, se an
trenau pentru competi
țiile sportive organizate 
pe centre universitare.

Intr-una din zile îna-

află cantina stu- 
iar la etaje cî- 
de camere. Ce- 
vile, întregesc, 

dau un 
întregii

și ca-

au
li-
o-

ce
la

m asă am parti- 
o excursie colec- 
cabana Diham. 
zi un grup de 
a făcut o excur-

inte de 
cipat la 
tivă la 
In altă 
studenți
sie la cabana Trei Brazi, 
un alt grup, a făcut o 
excursie de două 
Vîrful Omul și 
bele cuprinzînd 
puncte turistice.

Amatorii de 
masă au putut 
din plin acest 
Alții cu înclinații înspre 
muzică, au cîntat la pian 
și la chitară. Nici jucă
torii pasionați, de șubah 
nu s-au plictisit. Am a- 
sistat la adevărate com
petiții pe echipe.

După-amiaza, majori
tatea studenților dor
meau, se odihneau.

Spre seară activitatea 
din club era mai anima
tă. Se organizau partide 
de șah, remi, șubah. Ci
titorii căutau cu înfrigu
rare anumite cărți 
care să le citească, 
preferință la umbra 
brad.

I. HERMAN 
student la I.M.P.

zile pe 
la Ba- 
și alte

tenis de 
practica 

sport.

pe 
de 

unui

î.
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“ip1 udor ieșise din spital de o 
săptămînă. Boala îl slăbise. 

Obosea chiar și cînd făcea plim 
bări scurte. De Ileana nu mai 
știa nimic. Nimeni nu-i pomenea 
de ea. Spera s-o întilnească în 
comună, in timp ce se plimba. 
Zadarnic însă.

Intr-una din seri, în timp ce 
stătea la taifas după cină, la lu
mina lămpii, bătrîna Vochița, ma
ma lui Tudor, aduse vorba de 
Ileana.

— Tudorică dragă ! Văd că 
de cînd ai ieșit din spital nu-ți 
mai găsești locul. Tot nu ai ui
tat-o.

— Nu știu ce aveți cu Ileana — 
spuse răstit Tudor. De ce sînteți 
contra ?

— Nu-i de nasul nost’.
— Dumneata ai fost de nea

mul lui tata ? Ai fugit cu el și 
gata.

— Atunci au fost alte tim
puri. Și apoi mie nu-mi place de 
ea, asta-i. N-ai auzit ce spune lu
mea că-i o... doamne iartă-mă.

— Să fie ce-o fi. Mie îmi place 
și gata. Dacă nu vă place n-aveți 
decît. Eu sînt în toată firea și 
fac așa cum știu...

— Ba faci cum vreau eu 1 Eu 
te-am făcut...

— M-oi fi făcut, dar am și 
eu cap...

— In casa mea eu comand !
— Asta da. Dar într-a mea 

eu...
— Dacă-i așa vorba, să-ți iei 

tălpășița și să nu te mai știu de 
copil.

— Iacă o să mă duc.
Bătrîna începu să se tînguie. 

Cu colțul năframei își ștergea la
crimile. Se sculă de pe scaun și 
plecă afară. Tudor stătea moro
cănos. Se apropie de el tatăl său.

— De ce nu vrei să ne asculți ? 
Cine crezi că-ți vrea răul ? Noi, 
părinții tăi ? Hai vorbește.

— Eu nu spun că-mi vreți răul, 
dar ce faceți nu-i bine.

— Mai bine te-ai duce acolo 
la Lupeni, la fratele tău. Iți gă
sești tu o fată pe-acolo.

— O să fac eu cum îi mai 
bine...

Ipalărinții lui Tudor credeau 
că cei doi tineri au termi

nat ce-a fost între ei. Intr-o di
mineață, după dejun, Tudor spu
se :

— Mamă să-mi faci pachetul. 
Mă duc la Lupeni la Miron. El 
îi șef și lucru cu el. Nu mai pot 
să stau așa. îmi fac rost de bani 
și o să-mi cumpăr mașină. Să vezi 
ce atelier o să-mi deschid. O să 
vezi o placă pe care o să scrie : 
„Croitorie la Tudor Bunea“.

Mamă-sa făcu ochii mari.
— Cum, chiar mîine ? De ce 

nu stai pînă la toamnă ? O să 
vindem o vacă și o să-ți cum
peri mașină de cusut.

— Nu vă necăjiți, o să-mi cum
păr eu.

Tudor ieși din casă să-l cheme 
pe fratele ce-1 mic

— Victore te duci pînă la Ilea
na și-i dai biletul acesta.

Copilul începu să fugă cit îl 
țineau picioarele.

Ileana desfăcu biletul și, cu la
crimi în ochi citi : „Eu plec la 
Lupeni la mină. O să cîștig bani 
și o să cumpăr mașină de cusut. 
Să mă aștepți. Plec azi cu trenul 
de 11. Al tău Tudor“.

La gară, înainte de a veni tre
nul, bătrîna Voichița își îmbrățișa 
fiul. Tudor părea neliniștit. In 
timp ce răspundea la întrebările 
părinților, privea drumul ce ducea 
spre sat. Se uita din cînd în când 
la ceasul din biroul impiegatului 
de mișcare. Mai avea o jumătate 
de oră. Timpul zbura. încă zece 
minute, cinci... Un fluerat pre
lung și trenul intră în gară. își 
luă cufărul de scândură și se a- 
propie de linie. Inima îi bătea 
cu putere. Trenul se oprise. Cu 
mișcări nehotărîte urcă treptele 
vagonului. Impiegatul stației, ți- 
nînd în mină paleta, se apropie 
de locomotivă.

Deodată Tudor se îmbujora. 
Se trezi făcând semne cu mina. Pe 

drumul dinspre sat observă o fată 
cu năframa fluturîndu-i în mînă. 
Mecanicul porni locomotiva. O 
zmucitură și trenul se puse în 
mișcare. Ileana reuși să-l vadă pe 
treptele vagonului. Abia mai putu 
să îngîne. „Să te întorci sănătos. 
Te aștept mult, mult...”.

jjn gara Lupeni, forfotă mare.
11 Tudor se oprise locului aștep- 

tînd să se răsfire călătorii. Auzi 
deodată vocea fratelui.

— Tudorică !
Se îmbrățișară. Apoi amîndoi 

cu pași domoli, se îndreptară spre 
colonia Ștefan.

Soarele încă nu începuse să-și 
reverse razele strălucitoare peste 
orașul ascuns intre munți cînd cei 
doi frați erau deja în fața galeriei 
principale. Tudor privea cum mi
nerii, îmbrăcați în salopete fi cu 
lămpi agățate de butonieră, luau 
loc în cărucioarele ce urmau să-i 
ducă spre adîncuri. Căuta să pă
trundă cu privirea bezna galeriei. 
Nu vedea decît niște lumini mici 
care se tot legănau. $e așeză în 
cărucior alături de fratele său...

...Un huruit caracteristic și lo
vituri zgomotoase de cărucioare se 
produse cînd trenul se opri. Mi
nerii, coborind din cărucioare se 
răspîndeau prin galerii.

— Vino Tudore după mine. 
Să ai grijă să nu te lovești de 
armături.

înaintau împreună cu alți mi
neri pe galerie, fără să vorbească. 
Tudor își amintea de cele poves
tite de fratele său în legătură cu 
mina. Au ajuns la gura rolului.

— Ăsta-i suitorul de la abata
jul nost’ — spuse șeful brigăzii.

Ajunși la locul de muncă, în 
fața noului venit apăru un co
ridor lung cu pereții negri, cu 
niște scinduri la tavan grosolan 
aranjate, susținute de stâlpi groși 
de brad. Pe lingă perete era un 
fel de jghiab cu niște palete, ase
menea unui elevator. Tudor cer
cetă cu atenție întreaga încăpere.

— Âsta-i locul nost’ de muncă 
— îi spuse fratele și-i întinse o 
lopată. Tudor o măsură cu pri
virea. Părea mai mare decât una 
obișnuită. In gînd își zise — dacă 
dai o zi cu ea nu-ți mai arde de 
nimic.

Noul „miner" scuipă in palme 
și înfipse lopata în mormanul de 
cărbune. Nu i se părea prea grea. 
Dădea două, trei lopeți și privea 
spre tavan. Oare nu se rupe vreo 
scîndură să-i pice vreun bulgăre 
in cap ? Se apucă iar de lopătat. 
Grămada de cărbune, în loc să 
scadă, parcă tot creștea...

— Dați mai repede și curățați 
cărbunele. Eu bat găuri și pre
gătim pentru pușcare...

Prima zi de șut s-a terminat. 
Ajnnc acasă, nu se simțea prea 
obosit, insă avea o poftă de mîn- 
care nebună.

upă plecarea lui Tudor, Ilea- 
nei începu să-i dea târcoa

le Ionică Negulescu, revizorul 
contabil ce venea des pe la co
operativa din comună. Frumuse
țea Ilenei, influența bătrânului în 
comună, îl făcu să se apropie de 
familia acestuia. Bun de gură și 
„descurcăreț”, îi cîștigă bătrânu
lui simpatia. Ileana il ocolea. Nici 
nu vroia să audă de el. Gîndul 
ei erau mereu la Tudor. Avea 
încredere în el. Tatăl ei însă aran- 
jă căsătoria fetei cu contabilul. 
Timpul trecea. Se apropia ziua 
nunții. Pregătirile erau în toi.

Ileana slăbise însă în ultimul 
timp. Era de nerecunoscut. Nu 
mînca. Nopțile nu dormea. Deși 
scrisese lui Tudor, nu primise nici 
un răspuns.

— O fi dat boala uscată-n fa
ta asta — își dădeau cu părerea 
femeile din comună. O vedeți 
cum se topește pe picioare ?

In ultima scrisoare pe care o 
trimisese lui Tudor, Ileana l-a 
încredințat că nici moartă nu se 
mărită cu contabilul. Și dacă ou 
vine pînă la 20 septembrie aca
să, își pune capăt zilelor.

— Hai tu Ileană, că mai ai o 
săptămînă și-i fi mireasă. Pune 
mina și tu pe cîte ceva. Dă mîn- 
care la orătăniile alea. Vezi lasă 
vițelul să sugă. Noi trebuie să a- 
ducem de la moară — îi spunea 
tatăl ei poruncitor.

Ileana însă nu spunea nimic 
Tăcea și ofta...

...De după deal luna aurie 
care-și răspândea razele peste casă 
se ridicase destul de sus. Cerul 
era încărcat cu o puzderie de ste
le. Ileana le privea, le număra. 
Una, două, trei. Cînd a- 
junse la 30 se șterse la 
ochi. Stelele parcâ-i jucau înain
tea ochilor. își aduse din nou a- 
minte de serile plăcute pe care 
le-a petrecut cu Tudor. „Ce-o 
face el acum ? Oare el vede cerul ?

M U V E L I
(Fragment)

își aduce aminte de ea ? Oare nu 
stă cu alta, așa cum au stat îm
preună”.

— Ce-i cu tine fată ? Ce te-a 
apucat ? — se auzi glasul mai- 
că-si

Ochii Ilenei erau plini de la
crimi

— Lasă, nu mai plînge.
Din ușa casei se auzi glasul 

sonor al bătrânului.
— Da hai odată de acolo tu !
Cînd a ajuns în casă Ileana în

că sughița.
- Iară ? Azi mîine ai să fii fe

meie cu bărbat și...
— N-o să fiu nimic. Mai bine 

mor. Eu nu mă mărit cu el. Ce-i 
dacă e contabil. Mie nu-mi tre
buie și gata 1 V-am mai spus...

— Aid eu comand !...
Pe ușă intră Ionică. îmbrăcat 

intr-un trendcot kaki, cu o ser
vietă în mînă și cu părul pieptă
nat într-o parte. Salută politicos.

— Sărut mâinile mamă soacră. 
Numai bine tată. Servus Ilenuțo.

— Să pled de aid, să nu te 
mai văd !... Auzi, acum, dar a- 
cum... spuse Ileana într-o răsufla
te. Apoi izbi ușa și plecă înfu
riată. In casă toți au rămas mi
rați. Ce-i cu asta ? — spuse bă
trânul.

Ionică stătea și nu știa ce să 
creadă. Mai sint trei zile pînă la 
nuntă și ea să facă una ca asta ? 
A invitat tot satul și acum să se 
întoarcă ? Asta nu se poate Se 
înfurie și cu glas porundtor spu
se :

— Vreți să vă bateți joc de 
mine ?

— Da cum te gîndești ?, încercă 
să se scuze bătrânul. O aduc r» 
imediat în casă.

Au căutat-o toată noaptea, a 

doua zi, degeaba, Ileana dispă 
ruse...

crisorile pe care Ileana 1 
le trimetea îl tulburau mult 

pe Tudor. Ortacii din brigadă ve
deau că, cu Tudor, se petrece ceva. 
Dar ce ? Cu toate insistențele, ei 
n-au putut afla nimic. Cînd a pri
mit ultima scrisoare în care Ileana 
îl anunța că mai bine își pune ca
păt zilelor decît să se mărite cu 
contabilul, Tudor nu-și mai găsea 
locul. Ii destăinui fratelui ftămîn- 
tările sale.

— Și de ce nu pleci ? — îi 
spuse acesta.

— Acum cînd brigada noastră .
— Angajamentul îl scoatem noi 

și fără tine, te asigur. Dar cu 
mașina de cusut cum stai ? Spu- 
ne-ai că-ți deschizi atelier. E a- 
proape anul de dnd ești aid la 
Lupeni și văd că...

— Lasă-mă cu atelierul. Asta 
a fost..

Fratele începu să-i zimbească 
II prinse de umăr.

— A fost mult pînă ce ai gus 
tat din meseria de miner. De ea
nu te dezlipești. Asta-i meseria 
pentru tine. Și acum fă-ți baga
jele și cu primul tren să pled 
Vezi că azi îi 18. La sector a- 
ranjez eu, fii liniștit.

Tudor își strânse fratele in 
brațe și-i mulțumi cu căldură.

— Fără ea n-o să mă întorc.. 
...In trenul de seară Tudor pri

vea pe fereastra vagonului cum 
stîlpii de telegraf rămîneau in urmă. 

Acasă ajunse dimineața. Pășea 
domol prin sat. Saluta oameni’ 
care-1 priveau iscoditor. Ajuns a- 
casă, mamă-sa il întimpină ci> 
bucurie în ochi.

— Vai Tudorică mamă, ce-a; 
slăbit 1 Ești beteag ?

— Nu, n-am nimic
— Să nu cumva să faci vreo 

prostie mamă dragă...
— Ce prostie ?
— Ileana de două zile-i ple

cată. Nu știe nimeni de ea. Ăștia 
s-au pregătit pentru ospăț.

—- Ileana ? A plecat ? Unde, 
unde-i— ?

— Nu știe nimeni...
Scrâșni din dinți. Prin minte ii 

trecu chipul ei. Ce-o fi cu ea a* 
cum ? Unde o fi oare ? S-a pră
pădit ? Nu se poate. O va căuta, 
chiar si-n fundul pămîntului.

Fără să mai stea pe gndurâ își 
lăsă geamantanul în casă și pleca-

— Unde pleci Tudore, stai, 
stai...

TF udor insă parcă nu auzea 
glasul mamei. Izbi poarta 

și plecă. Ce să facă, unde s-« 
caute ? Să meargă la părinții ei r 

Ajunse în fața casă Ilenei. 
Fără să mai stea, pe gînduri, intră 
în curte. Mai întâi cercetă cu pri
virea împrejurimile. Nu văzu pe 
nimeni. Intră în casă.

Burtă ziua, nea Niculae.
— Tu în casa 

mea, sărântocule ! 
Ieși, ieși că-ți 
crăp capul 1

— Stai, stai 
nea Niculae, să 
vorbim ca oame
nii. Dacă vrei 
să-mi crapi capul, 
poți s-o fad și 
pe asta.

Bătrânul mai 
trase niște înju
rături și se așe
ză la masă, Tu
dor se apropie și 
începu :

— Uite nea 
Niculae, dumnea
voastră sînteți din 
alt neam. Ați 
avut dteva po
goane de pămînt, 
cu care ați intrat 
la gospodărie. Dar 
eu am meserie. 
Pot trăi destul de 
bine.

— Mie să nu-mi 
impui capul cu 
asta. Să mă lași 
in pace și să 
pled din casa mea. 
Auzi ?

Bătrânul se roși la față. Se sculă 
de la masă gesticulînd.

— Eu aștig într-o lună de pot 
să cumpăr atîta grâu cît strângi 
dumneata de pe un pogon.

— Cu acu tău ?!
— Nu, cu lopata, la mină.
— Te-ai făcut și miner ?
— M-am făcut. Și nu-mi parc 

rău. Meseria asta-i frumoasă. Da
că știam, mă făceam miner mai 
de mult.

— Tu cu meseria ta, noi cu 
ale noastre. Asta-i.

Niculae începu să se plimbe 
prin casă nervos. Din cînd în 
cînd îi arunca lui Tudor dte o 
privire ironică. După un timp ii 
spuse :

— Ce vrei de la mine ? Pe 
Ileana ? Hai spune I

— Da pe Ileana. Fără ea nu 
trăiesc.

— Din cauza ta s-o prăpădit. 
Nu știm nimic de ea. Ce mai vrei 
acum ?

— O găsesc eu. Făxă ca nu 
plec Ia Lupeni.

Plecă în sat. întrebă pe la ®ți 
prietenii. Degeaba. Nimeni 
spunea nid un cuvînt. Nu știa 
nimeni de soarta Ilenei. In spre 
seară Tudor merse în comuna ve
cină poate o va găsi acolo. Aici 
avea o mătușă. Cînd trecu pe 
lingă viile satului îi ieși în față 
fratele cel mic, Victor.

— Tudore, vi un pic cu mine ?
- Unde?
— Hai să-ți arăt ceva.
II duse prin vii. Se apropie 

de o colibă acoperită cu paie.
— Aid îi Ileana 1
— Cum ?!
începu să fugă. Ajuns în fața 

colibri o găsi stînd jos pe niște 
fin uscat.

— Ileană 1...
— Tudore !...
Se îmbrățișară. Mult timp au 

și-au spus nid un cuvînt.
— Ileană, Ileană, am uezau 

dU.
— Am scris că te aștept pînă 

în 20. Iar azi nu-i decât în 19. 
De ce nu mi-ai răspuns la sgi- 
sori ? X

— Ia fiecare săptămînă ți-am 
scris.

— Dar uade-s scrisorile ?
— O să vedem noi unde nu 

ajuns.
— Acum hai acasă...
— Unde?
— La voi. Am fost și am vor 

cu tatăl tău.
— Nu mă duc.
— Vino că eu comand acum. 

De azi vom fi împreună.
Ileana îl îmbrățișă. Ii acoperi 

fața cm sărutări. Ochii-i lăcră
mau...

...Prinși de mînă intrară in ca
să. Când o văzu mamă-sa se scu
lă din pac

— Fata mamii scumpă, am cre
zut...

Bătrânul își privi fata. Avea 
fața palidă dar fericită.

— Nea Niculae am adus-o.
— Văd.
— Dar să vedem cum facem.
— Ce să facem ? A-ți făcut-o 

voi.
— Tată te învoiești ?
Bătrânul nu spuse nimic. Ieși 

afară. In curte intilni pe Ionică, 
care tocmai intra pe poartă.

— A venit Ileana ?
— A venit dar du-te de axei 

că Tudor te snopește. Eu am vrut 
să fie bine dar...

— M-ați făcut de ris. Vă arăt 
eu... mama voastră de țărănoi.

Izbi cu putere poarta și plecă 
uitindu-se din dnd în dnd îna
poi cu teamă și dudă. Bătrânul 
se duse la grajd și începu să-și 
vadă de treburi.

...A doua zi se plimbau priu »<t. 
Lumea era uimită.

— Azi trebuia să fie mireasă.
— Apoi n-o vezi ! Doar e mi

reasă.
...După două săptămini Ileana 

își aștepta bărbatul să vină de A 
șut. Privea prin geam la mineri 
îmbrăcați in haine de șut și cu 
fețele negre de praful de cărbune. 
Și Tudorică o să vină așa ?...

FLAVIU ISTRATE
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Mereu în centrul problemelor 
celor mai arzătoare

Și 
mina Petrila. Des 
de perete „Cărbu-

de partid și al sin- 
și

I

Printre colectivele de redac
ție ale gazetelor de perete ca
re și-au anunțat participarea 
la concursul organizat de re
dacția noastră se numără 
acela de la 
pre gazeta 
nele păcii**, organ de presă al 
comitetului 
dicatului minei s-au scris 
înainte vreme cuvinte de Iau 
dă. Scoase cu regularitate, tra- 
tînd problemele 
cele mai intere
sante și la ordi
nea zilei, edi
țiile gazetei sînt 
așteptate cu in
teres de cititori. 
După ce și-a a- 
nunțat participarea la con
curs, colectivul de redacție al 
gazetei și-a îmbunătățit și mai 
mult activitatea. Sprijinindu- 
se pe un larg colectiv de co 
laboratori din rîndurile mine
rilor, tehnicienilor și ingine
rilor, gazeta de perete abor
dează problemele cu multă 
competență, iar articolele sînt 
scrise intr-un stil viu, atrăgă
tor. De curînd a apărut o nouă 

KeșJiție. E a 20-a din acest an 
*ceea ce dovedește că edițiile 

au apărut cu regularitate. Re
dăm mai jos pe scurt conținu
tul articolelor noii ediții.

In articolul semnat de tov. 
Tenczler Ștefan, șeful secto
rului III, se arată că una din 
preocupările permanente ale 
conducerii sectorului a fost și 
este asigurarea de fronturi de 
lucru suficiente precum și 
crearea de abataje de rezervă. 
De asemenea, un accent deo 
sebit se pune pe urmărirea zil
nică a realizărilor fiecărei bri
găzi de mineri in parte. Acest 
lucru are o importanță mare 
prin faptul că se știe cu pre
cizie situația fiecărui loc de 
muncă, creîndu-se astfel po
sibilitatea ca acolo unde se 
ivesc deficiențe să se poată 
lua deîndată măsuri pentru re 
medierea lor.

î Practica de a răspunde fie
care tehnician de cîte o bri
gadă de mineri s-a încetățenit 
de mult în sector. Bucurîndu- 

, se de o îndrumare calificată 
’din partea unor tehnicieni cum 
sînt Demeter Ioan, Puiu Mir
cea și alții, majoritatea bri
găzilor de mineri din sector îșî 
depășesc cu regularitate sar
cinile de plan extrăgînd tot
odată cărbune de calitate.

Articolul semnat de tovară-

Spicuiri din ediția unei 
gazete de perete partici
pante la concursul orga
nizat de ziarul nostru.

în tabăra studențească Pîrîul
(Urmare din pag. l-a) ber. apoi urma dansul. De fapt 

it- dansa în fiecare seară...
Către sfîrșitul șederii noastre in 

tabără, ne-a vizitat o delegație 
de studenți italieni, care a pai

Serile erau foarte plăcute. 
Conducerea taberei s-a îngrijit să 
se ruleze filme gratuite în aer li

Grupul de studenți de la I.M.P. care a fost in tabăra de la 
Pîrîul Rece.

șul Dobrican Traian, secreta
rul comitetului de partid al 
minei dă indicații prețioase in 
vederea îmbunătățirii muncii 
organizațiilor de bază pentru, 
ca ele să dcibindească noi succese 
în mobilizarea maselor de mun
citori la obținerea de realizări 
cît mai frumoase în cinstea 
alegerilor organelor de partid.

Gazeta de perete nu scapă 
din vedere nici lipsurile care 

mai există. Ast
fel în articolul 
intitulat „Indis
ciplina — f ri
nă in munca 
noastră*', după 
ce sînt reliefate 
brigăzile frun

tașe în întrecere conduse de 
Cîșlaru Ion, Cucoș Gheorghe, 
Somogy Iuliu și Croitoru 
Gheorghe, este criticat mine
rul Șardi Eugen care datorită 
celor patru absențe nemotiva
te făcute în luna august a 
pierdut 664 lei. Articolul cri-, 
tică, de asemenea, pe Feraru 
Eugen, Borca Vasile și pe alți 
certați cu disciplina, arătlnd, 
și greutățile pe care ei le fac 
brigăzilor în care lucrează.

In articolul scris de colecti-i 
vul de redacție este criticat șe
ful sectorului I, inginerul Mo- 
goș Iosif, care Ia una din con
sfătuirile de producție s-a an
gajat să lichideze deficiențele; 
care 
nu-și 
plan, 
torul 
producția a dat înapoi.

Este fără îndoială un fapt 
pozitiv că tovarășii din colec 
tivul de redacție critică cu cu
raj unele lipsuri și atitudini 
înapoiate. Ar fi bine insă ca la 
gazeta de perete să se facă o 
rubrică permanentă intitulată 
„Fruntașii au cuvîntul". La a- 
ceastă rubrică să apară ma
teriale ale minerilor, tehnicie
nilor și Inginerilor fruntași prin 
care el să arate metodele de 
muncă folosite în procesul de 
producție.

Imbunătățlndu-și continuu 
munca, îndrumat în perma
nență de comitetul de partid 
al minei, colectivul de redac
ție al gazetei de perete, aju
tat de colaboratori, va reuși 
să trateze în fiecare ediție 
problemele cele mai arzătoare 
ce frămîntă colectivul în mij-M 
locul căruia își desfășoară ac
tivitatea.

au făcut ca sectorul să; 
realizeze sarcinile de 

Timpul a trecut, iar sec- 
în loc să-și redreseze

c. ».

Fructele de pădure constituie una din bogățiile patriei noastre. Ele au o mare căutare; 
nu numai Ia noi ci și peste hotare, pentru bogăția lor în vitamine și gustul plăcut.

In scopul valorificării fructelor de pădure întreprinderea „Fructexport** a înființat în 
Valea Jiului numeroase centre de colectare a zmeurii, afinelor și murelor. Acestea au valo
rificat pînă în prezent peste 422.000 kg. de fructe de pădure.

Clișeul alăturat prezintă un aspect de pe rampa de încărcare din gara mică Petroșani, 
unde, după cum se vede și din clișeu, un nou Iot de butoaie pline cu zmeură așteăptă săunde, după cum se vede și din clișeu, un nou Iot de butoaie pline cu zmeură așteaptă 
fie transportate.

Schimburi culturale

Cornel, electri- 
Valerica, func- 
Ioan, Szabo E-

I

In cadrul schimburilor cul
turale ce au loc între cămi
nele culturale și cluburile dini 
regiunea noastră, formațiile 
artistice ale clubului sindica
telor din orașul Lupeni vor 
prezenta un spectacol de gală 
în fața colectiviștilor din co
muna Dobra cu ocazia aniver
sării a 70 de ani de la înfiin
țarea corului comunei.

Din echipa de dansuri fac 
parte: Mesaroș Xenia, frun
tașă în producție la „Visează" 
Lupeni, Haber

| cian, Ciorvași
■ ț ion ară, Roca
1 lena și alții.

Orchestra clubului din Lu
peni, care însoțește echipa de 
dansuri, ii va acompania pe 
soliștii vocali in interpretarea 
unor melodii de muzică popu- 

I Iară și ușoară.
In încheierea spectacolului 

i orchestra de muzică populară 
j a clubului va prezenta un pro

gram de muzică.
_=©=—

Conferință medicală
Peste 450 de oameni ai mun

cii au audiat în ziua de 16 sep
tembrie conferința „Profilaxia 
reumatismului** ținută de Gur- 
tavenco A., medic primar la 
secția de boli interne a spita
lului din Vulcan. Această con
ferință face parte din ciclul 
de conferințe planificate de 
comitetul orășenesc de Cruce 
Roșie.

După conferință participan- 
ții an vizionat filmul „Doc
toral Schoim**.

Rece
dcipat la festiva
lul de la Helsinki. 
Le-am făcut o 
primire cordială, 
am luat împreună 
o masă „prie
tenească". Dele
gații italieni (3) 
au propus ca din- 
șii să citite 3 cîn- 
tece italiene, iar 
la rândul nos
tru și noi să le 
cintăm 3 cântece 
romînești. Din pă
cate ne-am do
vedit și noi și 
ei cântăreți foarte 
slabi. Totuși ne
am aplaudat re
ciproc.

Ne-am despăr
țit a doua zi de
prietenii italieni, urîndu-le succes 
in lupta pentru pace și pentru ui> 
trai mai bun.

...A venit și seaca despărțirii 
de tabără.

S-au atribuit premii cîștigătoti- 
lor competițiilor sportive la volei, 
tenis de masă etc. în care au ex
celat centrele universitare Iași, 
Cluj și București. Din păcate cen
trul universitar din Petroșani nu 
a participat la nici un concurs,..

Au urmat recitări de epigrame, 
cîntece. mult aplaudate de stu
denți, în unele împrejurări chiar 
și din... complezanță... Epigramele

veseli, 
satis -

ședin-

„Plachetele
Zi obișnuită. Peste tot harnicii 

preparatori sînt într-un dute-vino 
continuu. E ora cînd se face 
schimbul. Din preparația Lupeni 
ies discutând aprins grupuri, gru
puri de muncitori. Toți sânt 
Pe fețele lor se poate citi 
facția unui fapt împlinit...

...In apropierea sălii de 
țe a preparați ei din Lupeni stă - 
teau mai mulți muncitori. Printre 
alții sosesc și tovarășii Păcurar 
Ioan, Sava Ioan, Gal Adalbert, 
Florescu Dumitru, Moldovan Nis- 
tor, Tirinescu Simion, toți frun
tași in producție. Așteptați cu 
multă căldură de tovarășii lor de 
muncă, sosesc veteranii Roștea Ni
colae și Andrei Ilie. Colectivul 
de muncitori din sectorul trans
port n-a uitat insă că ei împli
neau 25 de ani de muncă rodnică. 
N-a uitat nici faptul 
de tovarășul Roștea 
crescut, 
de ani, 
fochiști 
numără 
lui. Sub îndrumarea permanentă 
a tovarășului Roștea, prin buna 
organizare a muncii, sectorul trans
port de la preparația Lupeni a 
mers din succese în succese. De 
cinci luni de zile în cadrul sec
torului nu s-a semnalat nici uu 
eveniment dăunător transportului 
de cărbune. De peste 14 luni în 
cadrul sectorului de transport n-a 
existat nici un accident la locul 
de muncă. Buna organizare a mun
cii, planificarea, cît și seriozitatea 
cu care au muncit muncitorii sec
torului de transport, ajutați per
manent de Roștea Nicolae și 
Andrei Ilie au făcut ca, acest sec

că alături 
Nicolae au 
acestor 25 
locomotivă, 

care azi se

de-a lungul
mecanici de 
manevranți 
printre fruntașii sectoru-

Admirînd frumusețea Bucegilor.
au scos în evidentă unele aspecte 
ale vieții in . tabără și ne-au 
făcut să ne amintim în mod plă
cut de zilele ce s-au scurs. Difu
zoarele au cîntat pînă în zori...

A doua zi dimineața ne des
părțeam de zeci de prieteni pe 
care, cine știe cînd, îi vom mai 
revedea.

Cînd autobuzul nostru cobora 
pe serpentinele Pîrîului Rece (un
de nu e pîrîu) am privit cu re
gret spre batistele ce fluturau și 
spre meleagurile care săptămîni 
dearindul au răsunat de atîta rîs 
tineresc.

a -colectivului
htnî
va-

tor să nu plătească de 27 
nici o locație de staționare a 
goanelor C.F.R.

Cite n-au făcut acești doi muu 
citori în cei 25 de ani de mun
că. Prin cîte greutăți n-au trecut 
Munca lor este demnă de toată 
lauda și asta a înțeles-o întregul 
colectiv de muncitori din cadrul 
sectorului care azi și-a dat întâl
nire aici, în sală, pentru a îu 
mina celor doi veterani un dar 
din partea lor, în semn de dra 
goste, de înaltă prețuire.

Muncitorii adunați în sală erau 
nerăbdători. Iată însă că zgomo
tul a fost alungat. S-a așternut o 
tăcere solemnă. La masă iau loc 
tovarăși din conducerea sectoru
lui, care după cîteva secunde lu
minează tovarășilor Roștea Nico
lae și Andrei Ilie cîte o plachetă. 
Acest dar nu-i singurul. Aplauze
le, îmbrățișările sincere, strînge- 
rile de mînă tovărășești, felicită
rile, constituie și ele un dar. Și 
acestea sînt plachete : „Plachetele 
colectivului*1 .

LAZAR DEMETER

Un grafic uitat
In sala de apel a minei Jieț, 

pe unul din pereți, este afi
șat un frumos grafic al pro
ducției. Construit într-o for
mă estetică, acest grafic atra
ge atenția tuturor celor care 
trec prin sala de apel. Și cite 
lucruri poate spune acest gra
fic ! Bunăoară în orice mo
ment poți vedea aici in ce mă
sură îșî îndeplinesc sarcinile 
de producție sectoarele minei 
Lonea, cum se 
lectivele

preocupă co-
acestor sectoare de

creșterea productivității, de 
obținerea de economii, îmbu
nătățirea calității cărbunelui 
extras din abatajele minei. De 
asemenea, se poate vedea ce 
angajamente și-au luat har
nicii mineri loneni, pe ce loc 
se află în întrecerea cu mine
rii celorlaltor exploatări mi
niere. In concluzie, acest gra
fic poate oglindi întreaga ac
tivitate a muncitorilor de la 
această exploatare.

Din nefericire însă, frumosul 
grafic despre care am vorbit 
nu prea exprimă nimic. Deși 
minerii loneni au luat-o îna
intea vremii cu realizarea sar
cinilor de plan, cei cărora le-a 
fost încredințată ținerea la zi 
a rubricilor acestui grafic și-au 
realizat sarcina numai pe tri
mestrul I al anului. Cele două 
panouri anexă cu calitatea și 
întrecerea între exploatări, de 
asemenea, nu sînt ținute la 
zi. fiind rămase în urmă cu 
zile în șir. Datorită acestei 
neglijențe, graficul nu mai 
constituie un îndemn spre c 
muncă mai rodnică pentru mi
nerii loneni, efortul celor ca
re l-au conceput fiind de pri
sos.

Un singur lucru pot vedea 
minerii la acest grafic: negli
jența comitetului sindicatului 
minei care nu controlează fe
lul cum se achită de sarcini 
cei cărora le-a fost încredin
țată completarea la zi a gra
ficului.

y. o.



Agravarea situației din ArgentinaAdunării Seneraie a 0. H. U.
Cuvîntarea șefului delegației Uniunii Sovietice, A. A. Gromîko
NEW YORK 22 (Agerpres). 
In ședința plenară a Adu

nării Generale a O.N.U., din 
după-amiaza zilei de vineri, 
primul a luat cuvîntul Mu
hammed Naim, prim-ministru 
adjunct și ministru al aface
rilor externe al Afganistanu
lui.

El și-a exprimat satisfacția 
că în sfirșit a fost rezolvată 
problema încetării războiului 
din Algeria, și că se întreză
rește o soluționare pașnică a 
problemei Irianului de vest.

A luat cuvîntul apoi A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., șeful de
legației Uniunii Sovietice.

Referindu-se la uriașele 
schimbări din lume, A. A. Gro
mîko a subliniat că astăzi nu 
există inevitabilitatea fatală a 
unui nou război mondial. Dar, 
una este, a spus el, posibilita
tea de a preintîmpina războa
iele, și alta — realizarea a- 
cestei posibilități. A. A. Gro
mîko a subliniat rolul Orga
nizației Națiunilor Unite în 
lupta pentru lichidarea pri
mejdiei războiului racheto- 
nuclear.

Pe membrii Organizației Na
țiunilor Unite întruniți la cea 
de-a XVTI-a sesiune a Adu
nării Generale a spus A. A. 
Gromîko, trebuie să-i îngrijo
reze în mod deosebit declara
ția făcută de președintele Sta
telor Unite ale Americii, J. 
Kennedy la conferința de pre
să din 13 septembrie a.c. S.U.A. 
sînt unul din statele care au 
întemeiat O.N.U., membru per
manent al Consiliului de Se
curitate, ele dispun de pute
rea economică și militară cea 
mai mare în rîndul statelor 
capitaliste, s-ar părea că a- 
ceastă țară și oamenii ei de 
stat chiar în virtutea’ răspun- 
—care revine S.U.A. ca 
mare putere, ar trebui să ma
nifeste un respect deosebit 
față de Carta O.N.U. și să-și 
elaboreze în mod corespunză
tor politica lor. Declarația 
menționată mai sus a preșe ■ 
«intelui Kennedy demonstrea
ză tocmai contrariul. Relevlnd 
că în declarația președintelui 
S.U.A. au fost făcute și apre
cieri sănătoase, — guvernul 
S.U.A. s-a desolidarizat în mod 
■public de cercurile americane 
războinice care cEeamă la 
dezlănțuirea imediată a agre
siunii hrmate împotriva Cu
bei — A. A. Gromîko a spus ? 
Dar tonul nu-1 dau aceste a- 
6erțiuni lucide, ci amenință
rile brutale care anulează de 
fapt afirmațiile pozitive cu
prinse în declarație.

Din cuvintele președintelui 
rezultă că statele Unite ale 
Americii sînt libere să între
prindă o acțiune militară îm
potriva Cubei și vor stabili ele 
Însele data cînd vor conside
ra necesar să întreprindă o a- 
semenea invazie. Faptele din 
ultimele zile nu atenuează ci 
intensifică îngrijorarea state
lor membre ale O.N.U. în le
gătură cu poziția S.U.A. față 
de Cuba. Se pune întrebarea 
unde sînt obligațiile hsumate 
solemn de guvernul S.U.A. în 
cadrul Cartei O.N.U., care pre
vede neamestecul reciproc al 
statelor în treburile lor in
terne ? Nu asemenea declara
ții nu se pot trece nicidecum 
cu vederea a spus A. A. Gro
mîko. Ele constituie submina
rea acelei baze unice pe care 
se poate menține O.N.U.: ne
amestecul în treburile interne 
ale altor state.

Șeful delegației sovietice a 
demonstrat întreaga absurdi
tate a planurilor partizanilor 

politicii de pe „poziții de for
ță". Astăzi numai un om lip
sit de rațiune, a spus el, poate 
promova o politică de pe 
„poziții de forță", poate con
sidera că o asemenea politică 
ar fi capabilă să reușească șl 
să permită să impună altor 
state ideologia sa, formele 
sale politice de organizare. 
Uniunea Sovietică, țările so
cialiste dispun cel puțin de 
aceleași mijloace ca și țările 
capitaliste. De aceea în pre
zent trebuie rezolvate proble
mele litigioase nu prin zăngă- 
nitul armelor și prin amenin
țări față de celelalte state, ci 
prin găsirea unor argumente 
raționale și prin elaborarea 
unor soluții de natură să ducă 
la întărirea păcii și securită
ții tuturor popoarelor.

Ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a vorbit amănun
țit despre problemele dezar
mării generale și totale.

Dacă pînă în prezent pro
blema dezarmării nu a putut 
fi urnită din loc, vina pentru 
aceasta o poartă puterile
N. A.T.O.

Subliniind necesitatea ca 
Organizația Națiunilor Unite 
să adopte măsuri care să con
tribuie la destinderea încor
dării internaționale, ca de 
exemplu, crearea unor zone 
denuclearizate, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S. a tre
cut la problema normalizării 
comerțului internațional. Gu
vernul sovietic, a spus A. A. 
Gromîko, supune spre exami
nare Adunării Generale a
O. N.U., ca un punct de sine 
stătător al ordinei de zi, pro
punerea de a se convoca în a- 
nul 1963 o conferință inter
națională pentru problemele 
comerțului. Această conferință 
ar urma să dezbată problema 
creării unei organizații comer
ciale internaționale, care să 
cuprindă toate regiunile și 
toate țările lumii, fără nici un 
fel de discriminări.

A. A. Gromîko a subliniat 
necesitatea îndeplinirii cit mai 
rapide a Declarației cu privi
re la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, 
adoptată de Adunarea Gene
rală la propunerea șefului gu
vernului sovietic N. S. Hruș- 
ciov.

A. A. Gromîko a subliniat 
în continuare, că una din pro
blemele internaționale cele mai 
acute este problema încheierii 
tratatului de pace german și 
normalizarea pe această bază 
a situației în Berlinul occi
dental. Lichidarea definitivă ă 
capitolului celui de-al doilea 
război mondial prin încheie
rea tratatului de pace german, 
a spus el, aceasta nu consti
tuie pur și simplu respectarea 
unor obiceiuri și norme, ci, 
după cum arată experiența 
postbelică, temelia asigurării 
unei păci trainice în Europa.

Firește, a spus Gromîko în 
continuare, ar fi măi bine da
că puterile occidentale ar 
semna împreună cu noi și cu 
hlte țări unul sau două tra
tate de pace separate cu am
bele state germane. Dar, a 
subliniat el, dacă puterile oc
cidentale nu vor accepta a- 
ceasta, Uniunea Sovietică îm
preună cu alte state care vor 
dori acest lucru, vă semna 
tratatul de pace cu R.D.G. cu 
toate consecințele ce decurg 
de aici.

Ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. a sublinat că ocu
parea de către Statele Unite 
a insulei Taiwan, teritoriu- 

din totdeauna chinez, precum 
și transformarea Coreei de 
sud într-o bază militară ame
ricană constituie o serioasă a- 
menințare pentru pace in Ex
tremul Orient și in întreaga ; 
lume. Guvernul sovietic a sub- ' 
liniat necesitatea evacuării 
trupelor străine din Coreea de 
sud și a propus Adunării Ge
nerale să examineze această 
problemă la sesiunea actuală.

A. A. Gromîko a atras aten
ția delegaților asupra îndem
nurilor la dezlănțuirea unui 
război nuclear preventiv, pe 
care au Început să le lanseze 
oamenii de stat din conduce
rea unor puteri ale N.A.T.O. 
Uniunea Sovietică, țările so
cialiste nu pot fi intimidate 
prin amenințări cu un război 
preventiv, a declarat A. A. 
Gromîko. Guvernul sovietic 
însă, urmînd politica sa neabă
tută și consecventă de pace, 
face tot ce depinde de el pen
tru a nu admite un nou răz
boi mondial. Orice îndemnuri 
la darea primei lovituri nu
cleare sînt în contradicție cu 
țelurile și principiile Cartei 
O.N.U., cu interesele menține
rii păcii și nu sînt compati
bile cu cinstea și conștiința 
omului. De aceea guvernul 
sovietic consideră necesar sa 
supună discuției celei de a 
XVII-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., ca un punct 
special al ordinei de zi, pro
blema importantă și urgentă 
„Despre condamnarea propa
gandei în favoarea unui război) 
nuclear preventiv", precum și 
proiectul rezoluției corespunză
toare a Adunării Generale. 
Cerem ca toate statele care 
dispun de arma nucleară — 
drept prim pas pe calea spre 
interzicerea totală a folosirii 
ei — să-și asume imediat o- 
bligația solemnă de a nu fo
losi primele această armă.

A. A. Gromîko a subliniat 
necesitatea izgonirii imediate 
din O.N.U. a mumiei ciankai- 
șiste, restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Popu
lare Chineze în O.N.U. El a 
vorbit de necesitatea de a mo
difica structura acestei orga
nizații internaționale, care 
trebuie să oglindească situa
ția existentă în lume, în or
ganele ei conducătoare tre
buie să fie reprezentate cu 
drepturi egale cele trei prin
cipale grupări existente de 
state: țările socialiste, țările 
care fac parte din blocurile 
occidentale și țările neutre.

Luind cuvîntul în replica 
delegatul S.U.A., Stevenson a 
încercat să demonstreze că ă- 
cuzația ce se aduce Statelor 
Unite că pregătesc o agresiu- 
ne împotriva Cubei ar fi „ne-, 
întemeiată". Dar argumentele 
invocate de el nu au făcut 
decît să confirme justețea a- 
cestei acuzații. Pe un ton a- 
menințător Stevenson a repe
tat că S.U.A. sînt gata să în
treprindă orice măsuri împo
triva Cubei din cauza pretin
sei „activități subversive" a 
guvernului cuban în emisfera 
occidentală.

Apoi plenară Adunării Ge
nerale a aprobat rezoluția co
mună a Indoneziei și Olandei, 
care conține acordul dintre a- 
ceste două țări cu privire lă 
transmiterea Irianului de vest 
către Indonezia.

Apoi în problema acordurilor 
indoneziano-olandeze a luat 
cuvîntul secretarul general 
provizoriu al O.N.U., U Thant.

Următoarea ședință va avea 
loc în dimineața zilei de 24 
septembrie.

BUENOS AIRES 22 (Ager- 
pres).

Haosul cel mai deplin dom
nește în Argentina unde, po
trivit ultimelor știri transmise 
de agențiile occidentale de 
presă, trupeld „rebele" aflate 
sub comanda generalului On- 
gania au pătruns în capitala 
țării, Buenos Aires, și au ocu
pat palatul prezidențial. Pre
ședintele Guido — anunță a- 
genția Reuter — a părăsit re
ședința sa cu cîteva minute 
înaintea sosirii unităților „re
bele" și s-a refugiat împre
ună cu aghiotanții săi, într-o 
suburbie a orașului. Guido și-a 
oferit demisia pentru a per
mite rezolvarea crizei.

După cum anunță France 
Presse, evenimentele s-au pre
cipitat încă în după-amiaza 
zilei de 21 septembrie cînd co
mandanții celor două fracțiuni 
militare opuse, considerate șl 
una și cealaltă drept „rebele" 
întrucît au refuzat să se su
pună ordinului președintelui 
Guido de a înceta ostilitățile, 
au dat ordinul de continuare 
a luptelor. Vineri seara s-au 
produs ciocniri armate între 
tancurile și artileria fracțiunii 
condusă de generalul Ongania 
și infanteria fracțiunii con
duse de generalii Labayru și 
Lorio. Unitățile de tancuri au 
străpuns liniile de apărare în 
fața capitalei argentiniene și 
în cursul nopții au ocupat o- 
rașul.

Agenția France Presse rela
tează că „autoritatea preșe
dintelui Guido a slăbit repede 
începînd de vineri și în pre
zent disputa se desfășoară în-

(onttirsiil ile etteie ie iavatămiotiil îopeiioi seral
Ministerul învățămîntujuî 

comunică:
La 2 octombrie 1962 va avea 

loc concursul de admitere în 
învățămîntul seral la urmă
toarele institute:

— INSTITUTUL POLITEH
NIC DIN BUCUREȘTI (la fa
cultățile : electrotehnică, e- 
nergetică, electronică și tele
comunicații, mecanică, tehno
logia construcției de mașini, 
chimie industrială, metalurgie 
și transporturi).

— INSTITUTUL POLITEH
NIC DIN IAȘI (la facultățile : 
electrotehnică, mecanică, chi
mie industrială si construcții).

— INSTITUTUL POLITEH
NIC DIN TIMIȘOARA (la fa
cultățile : electrotehnică, me
canică si construcții).

— INSTITUTUL ' POLITEH
NIC DIN CLUJ (la facultățile : 
mecanică și construcții).

■— INSTITUTUL POLITEH-

PROGRAM DE RADIO
24 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Sumarul zia
rului scînteia, 9,00 Tinerețea 
ne e dragă, 10,00 Din cînje- 
cele constructorilor comunls 
imului, 11,05 Coruri din opere, 
12,00 Concert de muzică ușoa
ră romînească, 14,30 Muzică 
populară romînească din Mol 
dova, 15,25 Fragmente din o- 
pera „Platdea" de Rameau.
16.15 Vorbește Moscova ! 17,30 
Prietena noastră cartea, 18,00 
Valsuri de estradă, 18,30 Sce
ne din operete, 19,00 Almanah 
științific, 20,15 Cîntă violonis 
tul Nicu Stănescu, 21,15 Tri ■ 
buna Radio, 21,25 Din muzica 
popoarelor. PROGRAMUL IT.
12.15 Concert de prînz, 13,22 
Concert de muzică ușoară. 
15,30 Cîntece și jocuri popu
lare romînești și ale minori 
tăților naționale, 16,10 „Partid, 
părinte drag" — program de 
cîntece pionierești, 17,00 Că
lătorie muzicală, 18,05 Muzică 

tre fracțiunile militare. In 
prezent — adaugă agenția — 
ostilitățile au loc între două 
fracțiuni militare dornice să 
acapareze puterea".

Potrivit agenției France 
Presse în noaptea de vineri 
spre sîmbătă ministrul de In
terne Carlos Adrogue și mi
nistrul Armatei Adolfo Lanus 
au demisionat. Generalul Ben
jamin Rattenbach, numit în 
postul de ministru de Război 
în locul generalului Saravia 
și-a prezentat la rîndul lui 
demisia. In același timp, ma
rina militară a trecut de par
tea „rebelilor" conduși de ge
neralul Labayru în timp ce 
aviația și-a exprimat sprijinul 
față de „rebelii" sub coman
da generalului Ongania.

Agenția France Presse a- 
nunță de asemenea, că coman
danții marinei au propus în 
cursul nopții ținerea unei șe
dințe a șefilor fracțiunilor o- 
puse ale armatei pentru „re
organizarea guvernului", 
tnvit agenției Associated Press, 
comandanții marinei propun 
instalarea unei junte militare, 
formată din trei persoane.

Intre timp, Partidul Comu
nist din Argentina a adresat 
un apel clasei muncitoare ș? 
poporului în care îl cheamă să 
organizeze demonstrații de 
stradă și să lupte pentru în- 
frîngerea clicii militare de la 
putere. Potrivit agenției As
sociated Press, populația ora
șului Mendoza a organizat o 
demonstrație în cursul căreia 
s-a scandat : „Constituție da, 
dictatură militară nu !“.

NIC DIN BRAȘOV (la facul
tatea de mecanică).

— INSTITUTUL DE CON
STRUCȚII DIN BUCUREȘTII 
(la facultățile: construcții, 
instalații si utilaj).

— INSTITUTUL DE MINE 
DIN PETROȘANI (la facultă
țile : de mine și de electrome
canică minieră).

Secțiile la care funcționea
ză cursuri serale precum și 
condițiile de înscriere la con
curs sînt afișate la institutele 
unde se va ține concursul.

Obiectele și programele o- 
biectelor de la concursul de 
admitere sînt cele prevăzute 
pentru cursurile de zi și sînt 
publicate în broșura „Admite
rea în învățămîntul superior" 
ediția 1962.

înscrierile candidaților se 
fac îa secretariatele facultă
ților pînă în preziua concursu
lui de admitere.

simfonică cerută de ascultă
tori, 20,25 Muzică ușoară de 
Ion Vasilescu, 21,30 ’ Lectură 
dramatizată din romanul „Bles
temată fie ziua", de Gerald 
Gordon, scriitor din Republi
ca Sud-Africană.
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CINEMATOGRAFE
24 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Lacrimi tîrzii; AL. SA- 
HIA: Vîrsta de aur a come
diei; LIVEZENI: secretul u- 
nui tablou; ISCRONI: Katia 
Katiușa; ANlNOASA: S-a în- 
tlmplat în ziua Solstițiului 
(completare) Lumina pentru 
Palermo; VULCAN: Bătrînul 
șl marea (completare) Un cros 
neobișnuit; PAROȘENI: Bătă
lie ni marș; LUPENI: Lunga 
noapte spre 43: BARBATENI s 
Alba Regia.


