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110000 tone de cărbune peste pian
Minerii din Valea 

Jiului înscriu pe gra
ficul de întrecere noi 
succese. La cele 

’ 107.000 tone de căr- 
1 bune date peste plan 
pînă la sfîrșitul lunii 
octombrie, ei au adău
gat în această lună alte 
3.000 tone de cărbune 

. în plus. Sporul de pro
ducție se datorește a- 

plicării pe scară tot

mai largă a metodelor 
avansate de muncă «ît 
și creșterii nivelului 
de mecanizare în sub
teran.

In perioada care a 
trecut din luna noiem
brie cele mai mari 
realizări le-au dobindit 
minerii de la Aninoasa. 
Ei au scos în acest 
timp din abataje a- 
proape 2.400 tone de

cărbune energetic pes
te prevederile planu
lui. Mai mult de jumă
tate din această can
titate de cărbune a 
fost dată de colectivul 
sectorului I care în 
prezent este fruntaș pe 
exploatare.

Rezultate însemnate 
au obținut în muncă 
și colectivele minelor 
Lonea și Petrila.- - - - - - - ©- - - - - - -

Umil din Petrila oitlin noi sntteso io jorioiisîâ jr
In fiecare abataj — 

o productivitate sporită
IV, Crețu Gheorghe, Burdea Ni- 
colae și alții.

»> 
eforturi susținute 

trimite industriei noastre 
cantități sporite de căr- 
perioada care s-a scurs 
acesta, ei au extras mat 
30.000 tone de cărbune 

la

Calitatea pe primul plan
La indicația comitetului de par

tid de la mina Petrila, conducerea 
exploatării și comitetul sindicatu
lui de aici au luat un șir de mă
suri pentru îmbunătățirea continuă 
a calității producției. In acest scop 
s-a asigurat pușcarea și tăierea 
selectivă a cărbunelui în abatajele 
cu intercalații sterile, au fost ins- 
truiți șefii de brigăzi și de schimb j 
în legătură cu alegerea și depo
zitarea șistului vizibil la fața lo
cuim, s-a intensificat luarea pro
belor de șist.

Graficul de producție al minei 
Aninoasa oglindește succesele bri
găzii de mineri conduse de Cris- 
tea Aurel. Acest lucru însă nu o- 
prește pe șeful de schimb Popescu 
Dumitru să discute zilnic cu or- 
taeii săi posibilitățile de a îmbu
nătăți de la o decadă la alta rea
lizările în muncă.
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Munca politică - în sprijinul îndeplinirii 
sarcinilor de producție

care

^^Minerii de la minele Petrila 
depun

, pe^ru a
socialiste 

'bune. In 
•din anul 
bine de
peste plan, situîndu-se astfel 
loc de frunte în întrecerea socia
listă pe bazin. Succesele obținute 
se datoresc în primul rînd preo
cupării celor două colective față 
de creșterea necontenită a produc
tivității muncii. Recent s-a trecut 
la folosirea pe scară mai largă 
a transportoarelor blindate
ușurează efortul fizic al muncito
rilor, s-a asigurat o mai bună a-

• provizionare a brigăzilor cu mate
riale, se extinde inițiativa „Două

■ clmpuri pe schimb într-o aripă" în 
majoritatea abatajelor.
^^Ffruntea sectoarelor miniere 

de la cele două exploatări se si
tuează colectivul sectorului HI de 
'.la mina Petrila care, datorită creș
terii productivității muncii a ex
tras aproape 14.000 tone de căr- 
'bune peste plan. Intre brigăzile 
care au realizat cea mai mare pro
ductivitate se numără cele conduse 

*|e comuniștii Cîșlaru Ioan, Nagy 
T&dalbert. Firoiu loan. Badea loan

In urma acțiunilor întreprinse, 
colectivul minei a reușit să re
ducă cu 0,1 la sută procentul de 
cenușă admis față de sarcina pla
nificată. O contribuție de seamă 
la aceste realizări au adus-o mi
nerii din brigăzile comuniștilor Ce- 
pălău Aurel, Enache Chiriță, Bar- 
tok Iosif și -alții care, aplicînd ini
țiativa „Nici un vagonet de căr
bune rebutat pentru șist" au fost 
declarați fruntași în lupta pentru 
calitate.

Elevii Șeolii profesionale din 
Lupeni o apreciază pe bucătăreasa 
Micu Eufemia pentru conștiincio
zitatea de «are dă dovadă în 
muncă.

IN CLIȘEU: Tovarășa Micu Eu
femia în timpul lucrului.

MIHAI GORBOI 
secretarul comitetului de partid 

I. F. Petroșani

TONAJ RECORD
Primise mersu. 
care raportase 
Kuasf cu căr-

Impiegatul de 
I mișcare din stația

V ulcan mai era 
cu receptorul de 
la R.C. la ureche, 
trenului 2.881 la 
că are 8 vagoane

bune pentru Petrila. Telefonul de 
la mină sună deodată prelung.

Impiegatul lăsă jos receptorul 
de la R.C. și ridică pe cel de la 
mină.

— Tovarășe impiegat, îi spu- 
j se dispecerul, putem scoate ÎS 
vagoane Kuasf în loc de 8 ? Au 
fost încărcate în ultimul timp și 
e păcat să stea pînă la trenul ur
mător.

Impiegatul rămase pujin pe 
gloduri. Știa că de la Lupeni mai 
vin 12 vagoane Kuasf. Deci în to
tal ar ii 30 vagoane. Cum fiecare 
vagon are 76 tone, ar face un to
naj de 2280 tone.

— Nu știu ce să spun. Să vor
besc mai intii cu R.Q.-ul și, dacă 
are mijloace de remorcare, le 
primi in stație.

Și reluă legătura telefonică
R G.-Petroșani.

— R.C.-ule aici Vulcanul, 
porter că ia trenul
pute fi aduce mijloace de 
care, vom avea 2280 tone.

După ce se consultă cu 
torul de fracțiune acesta 

punse :
^4 — Gompunefi trenul la

• tonaj. Vom
• duble.
î In curind două locomotive ple-

I

voi

cu

ta-
2881 dacă

remor-

4
♦

opera- 
ti răs-

acest
asigura locomotive

cară din Petroșani ia Vulcan.
bl ici mecanicul Radu Cornel 

care remorca trenul și nici acari
lor nu le venea să creadă dis
poziția impiegatului de mișcare:

— Trenul 2881 ca 12 Kuasf-uri 
de la Lupeni combină la linia 4-a 
cu cele 18 Kuasi-uri ale noastre.

După combinarea trenului, îna
inte de plecare, cei trei mecanici,

DIN CARNETUL 
CORESPONDENTULU1

Rada Cornel, Proci loan și Pur- 
caru loan ținură o mică ședință.

Pînă la ieșirea din Iscroni vor 
trage trenul locomotivele din cap 
și numai după ce trenul s-a an
gajat în palier, începe să împin
gă și cea de la urmă, pentru a 
putea ataca rampa de la intrarea 
în Livezeni cu viteza maximă — 
au hotărît mecanicii.

In același timp operatorul R.C. 
anunfa stațiile din parcurs:

— Trenul 2.881 ca tonaj sporit 
circulă fără oprire pe ruta Vul
can—Petroșani. Se va evita opri
rea lui la semnale. Acarii, revizorii 
de intrare și" ieșire au fost în- 
cunoștintafi de acest lucru.

Noaptea neagră își pierduse

parcă din farme- J 
cui ei. Oameni în- • 
soțiți de felinare î 
verificau liniile,î 

macazele, pasajele de nivel cu ♦
toată atenfia. Pozifia semnalelor « 
de intrare și ieșire a fost veri- * 
ficată și ea de mai multe ori. J 

Tren greu, condiții speciale de J 
circulație, datorită profilului va-î 
riabil' al liniei! Dar cei trei me- î 
canid conduc trenul de parcă o , 
singură locomotivă și un singur * 
mecanic ar remorca trenul. Ei ur
măresc cu atenfie poziția semna
lelor, prezen/a personalului la 
posturi și sînt gata să ia măsuri 
de oprire ' a trenului la primele 
semnale. Dar așa ceva nu se în- 
tîmplă. Trenul are asigurate toate 
condițiile pentru a circula conform 
graficului.

La regulatorul de circulație o- 
peratorii urmăresc cu atenfie cir-

Colectivul în
treprinderii fo- 

I restiere Petro-
I șani a obținut

în aGest an realizări de seamă în 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție. Din pădurile Văii Jiului s-a 
exploatat cu 4250 m.c. mai mult 
lemn rășinos pentru gater față de 
plan, s-a trimis exploatărilor mi
niere 705 m.c. lemn de mină în 
plus și s-a realizat cu 4415 m.c. 
mai multă cherestea de lemn ră
șinos și de fag în comparație cu 
sarcinile de producție'pe cele ' 10 
luni încheiate din acest an. Tot
odată planul la lemn de celuloză 
rășinos a fost depășit cu 27 la 
sută, iar la alte 15 sorturi între 4-98 
la sută. Rezultate frumoase s-au 
obținut și în ce privește realiza
rea planului de producție la lemn 
de foc de esență moale, traverse 
speciale etc.

La rezultatele dobîndite de co
lectivul întreprinderii noastre a 
contribuit modul cum comitetul 
de partid s-a preocupat de întrea
ga activitate economică, a efec
tuat controlul asupra conducerii 
administrative, a însuflețit și a 
mobilizat pe forestieri la lupta 
pentru îndeplinirea planului de 
producție și a angajamentelor de 
întrecere.

In perioada ce s-a scurs din a- 
nul acesta,. comitetul de partid a 
analizat cu regularitate diferite 
aspecte ale activității economice 
din întreprindere. Astfel, în șe
dințele comitetului s-au analizat 
probleme legate de extinderea me
canizării în ’ exploatările forestiere, ’

lichidarea rămî- 
nerii în urmă a 
unor indicatori de 
plan, stilul de

muncă al biroului organizației de 
bază de la sectorul Cîmpu lui 
Neag în mobilizarea forestierilor 
la realizarea sarcinilor de plan 
etc. Asemenea analize au fost fă
cute și de organizațiile de bază 
aparținătoare comitetului de partid 
I.F. Petroșani. Majoritatea anali
zelor făcute au fost urmate de 
planuri de măsuri pentru îmbună- 

■'tățrreă'^ihiincif. Printre măsurile 
luate amintim repartizarea mem
brilor din comitet pe organizații 
de bază, repartizarea judicioasă a 
membrilor și candidaților de partid 
pe brigăzi și exploatări. Dacă a- 
nul trecut în majoritatea exploa
tărilor nu lucrau membri și candi
dați de partid, în prezent aproape 
la toate cele 21 exploatări avem 
încadrați comuniști. De asemenea, 
în locurile cheie ale producției 
din sectoarele Lupeni, Lonea, Ro
șia au fost repartizați membri șl 
candidați de partid cu experiență 
cum sînt tov. Stancău loan, Staicu 
Miron, Enciu Gheorghe și alții.

Pe lîngă faptul că s-a asigurat 
o repartizare justă a comuniștilor 
Ia fiecare loc de muncă, membrii 
comitetului de partid Bucur Vasile, 
Ilie ' Dumitru, Cristea Ștefan, Ful- 
ga Cornel, Pobijan Ilie, și alții răs
pund de cite un sector forestier.1 
Cel puțin odată pe săptămînă, 
membrii comitetului de partid se 
deplasează la gurile de exploata-

♦
4
♦
♦

* 
.* 

eulafia acestui tren. Rînd pe rînd, J 
stafiile Iscroni, Livezeni raportea * 
râ trecerea trenului conform mer ■ . 
sulul și în sfîrșit trenul ajunge 
la Petroșani în cele mai bune 
condiții de siguranță și regulari
tate.

E încă noapte. După oprire me
canicii își verifică locomotivele. 
Deși nu se așteptau 
cru, pe lingă ei se 
varășii de la mișcare 
vizia de vagoane 
centru remorcarea 
un tonaj de 2.280 
cord de tonaj pe

la acest lu- 
adunară to
ți de la re 
îi felicitarăȘi

acestui tren ca 
tone — un re- 
această linie
I. CRIȘAN
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(Continuare în pag. 3-a)

In anul viitor, în fața colectivului sectorului III al minei Vulcani 
stau sarcini sporite.

Despre sarcinile sectorului discutau mai zilele trecute inginerii Stoi
ca Petru, șeful sectorului, Sabău loan, locțiitorul său și Beizadea Sil
viu cînd au fost surprinși de fotoreporterul nostru.



T

muncitorii.

Azi flutură pe schele de lumină — 
Simbol măreț al zilei noastre bune, 
11 poartă-n suflet azi ortacii-n mină 
Cînd scot la zi duri bulgări de cărbune.

sîugcle fierbinte eroii l-au stropit 
purpura i-au dăruit-o zorii; 
marșul istoriei neostoit 
l-au ales ca simbol

sine
avut abateri de 
mai vorbim de

Cînd se așteaptă ca lucrurile să meargă 
de la

muncitori care au 
la disciplină. Nu 
faptul că mulți tineri au fost vă- 
zuți petreeîndu-și timpul liber prin 
restaurante și nu tocmai într-un 
mod civilizat, sau avînd alte 
„preocupări" care nu fac cinste 
colectivului lor. Toate acestea, se 
datoresc faptului că la termocentrală 
se duce o slabă muncă educativă. 
Aici nu există nici un 
formație artistică, nu se 
zează conferințe, audiții 1 
seri de odihnă pentru 
simpozioane, acțiuni cu 
ș, a. S-ar putea să fim contraziși 
în privința formațiilor artistice. 
Există una, cea de teatru care a 
prezentat chiar de curînd un spec
tacol eu piesa „O noapte furtu
noasă". Dar e singura formație 
care, însă, a luat și ea ființă peste 
capul comitetului sindicatului și 
a celui de U.T.M. datorită elanului 
tineretului. Cei 
primit 
acestor

Tov. 
Victor, 
turale, 
tate artistică prin aceea că nu au 
un instructor, un „specialist" în 
problemele artistice (? !). Acest 
motiv e contrazis chiar de faptul 
că piesa „O noapte furtunoasă" a 
fost pusă în scenă de artiștii a- 
matorî ai uzinei fără sprijinul 
vreunui „specialist" și totuși a 
reușit și încă cu mult succes.

La termocentrală lucrează circa

Ia termocentrala Paroșeni ma
joritatea muncitorilor sînt tineri, 
la fel ca și uzina în care lucrează. 
Succesele obținute de uzină se da- 
toresc în mare parte și muncii entu
ziaste pe care o desfășoară acești 
tineri. Organizația de partid, condu
cerea uzinei, organizația U.T.M. pre
cum și comitetul sindicatului au nu
mai cuvinte de laudă despre felul 
«um muncesc tinerii din uzină.

— Tinerii noștri... Au rezultate 
foarte bune în producție. Să luăm 

■ de exemplu pe... Si începe să-ți 
’ înșire zeci de nume de tineri ca
re mai de care mai buni.

— Bine dar cum fac acești ti
neri de au asemenea rezultate î 
Cum vă ocupați de educația lor în 
afară de uzină?

— Sigur, noi în producție ne o- 
cupăm de educația lor. Ii învățăm 
să muncească, le arătăm ce au de 
făcut, le explicăm...

— Dar totuși, după cele opt 
ore de producție, ce mai fac ti
nerii ? Cum vă mai ocupați de ei, 
de timpul lor liber ?

,» •— Păi învață, unii la școală, 
alții tot aici în uzină pentru ri
dicarea calificării. Apoi mai orga
nizăm și joile de tineret. Si ee 
mai joi. Sînt model. In orice caz 
sîntem foarte mulțumiți de tineri.

Orice încercare de a afla mai 
mult e zadarnică. O asemenea dis
cuție am 
.urmă la 
partid de 
de față 
secretarul 
.Chiriață Eleodor, președintele co
mitetului sindicatului și Bădiță 
Miron, secretarul organizației 
U.T.M. Cînd era vorba de produc
ție răspunsurile erau cît se poate 
de clare și precise. Dar cînd tre
buia să se dea un răspuns despre 
felul cum este organizat timpul 
liber al muncitorilor uzinei, 
nul nu mai era același. De 
Pentru simplul motiv că nu 
face nimic sau dacă se face
• prea puțin. Atenția organelor de 
conducere ale centralei este îndrep- 
' tată în special spre producție. In 
schimb se neglijează latura edu- 
cativă a muncii lor. „Dacă trebu
rile merg bine în producție. în 
rest ce mai interesează ? Principa
lul e producția" și-au spus proba
bil tovarășii de mai sus. E oare 
satisfăcător acest fel de a vedea 
lucrurile ? Sigur că nu I Dovada ? 
Chiar șl în producție au fost unii

avut cu eîteva zile în 
sediu] organizației de 

la termocentrală. Erau 
tovarășii Aranyds Iosif, 
organizației de partid,

Pe baricade
Ia Grivița și
A fost și e speranța noastră vie, 
Din inimă frîntură caldă ruptă.

s-a-nălțat făclie, 
la Lupeni, în luptă,

fel de 
organi- 

muzicale, 
fruntași, 

i cartea

cîtiva tineri 
sprijin din

nu au 
parteanici un

organe.
Chiriață 
responsabilul comisiei cul-
motivează lipsa de activi-

Eleodor și Vulpe

30 de ingineri, cadre cu calificare 
superioară dintre care unii au fost 
artiști amatori. Oare ei nu puteau 
să dea o mină de ajutor ? Pe bună 
dreptate remarca tov. AranyOs 
Iosif, secretarul 
partid 
ginerii 
multe 
cerut 
răspuns cu 
Aceasta e 
activități 
preocupare.
daugă și neînțelegerea dintre to
varășii Chiriață Eleodor, președin
tele sindicatului și Vulpe Victor, 
responsabilul 
Consecința 
geri: munca
lîncezește, iar 
muncitorii cărora nu li se crează 
condiții pentru 
plăcut timpul

Vinovat de 
face și biroul 
ză care a tolerat o asemenea stare 
de lucruri, 
pundere pe 
eă lucrurile 
la sine. Iar 
faptul că munca 
aduce aportul la îmbunătățirea pro
cesului d» producție, la educarea 
oamenilor.

Sperăm totuși că în viitor la ter
mocentrala Paroșeni munca cultu- 
ral-educativă va fi privită cu mai 
multă seriozitate.

C. COTOȘPAN

deorganizației
al uzinei. „Intr-adevăr in- 
noștri ne puteau ajuta în 

privințe dar noi nu le-am 
ajutorul". Iată așa dar un 

totul adevărat șl just, 
una din cauzele slabei 
culturale — lipsa de 
La aceasta se mai a-

muncii culturale,
acestei neînțele-

cultural-educativă 
ponoasele le trag...

a-si petrece cit mai 
liber.
această situație se 
organizației de ba-

El nu a tras la răs- 
cei în cauză sperînd 
se vor îndrepta de 
urmarea o 'constituie 

culturală nu-și
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IN LOC DE POȘTA REDACȚIEI

Talentul ș; studiul, baza realizării 
artistice in poezie!

milenară a moțului

de imagine ar- 
totalitatea mij- 
uzează poetul 
înțeles, pentru

anumit sentiment, 
cu caracter gene- 
trebuie să fie pic- 
creator de parfu- 
timp, fiindcă prin

La baza realizării unei poezii 
izbutite, care să emoționeze, să 
convingă și să îneînte în același 
timp, stă întotdeauna un bogat 
conținut de idei, transmis cititoru
lui prin intermediul imaginii artis
tice. Acest termen 
tistjcă însumează 
loacelor de care 
pentru a se face 
a zugrăvi un 
anumite emoții 
ralizator. Poetul 
tor, muzician și 
muri în același
intermediul imaginilor artistice el 
trebuie să construiască versurile 
în așa fel îneît acestea să sensi
bilizeze toate simțurile noastre 
încîntînd sufletul. Pentru realiza
rea acestui scop poezia înglobea
ză majoritatea acestor imagini în 
simboluri, care ele înșile să trans
mită un sentiment, fără ca acest 
sentiment să fie enunțat în vers. 
De exemplu, M. Beniuc în poezia 
„Calea moțului" descrie înfometa-

ceva

♦ E noapte. Peste
♦ iot s-a așternut 
X liniștea. Numai în 
X magazia de u-♦ "•
♦

P L I A G E Ae* A/ noi pitită
J- L JL.J vreun cotlon.

tilaje mărunte a I.G.M.M. se mai 
continuă o discuție ciudată.

— Uf ce beznă! Să-ți dai 
degetele în ochi nu alta.

— Și ce aer închis. Hei, ce 
înghesui așa ?! Mi-ai zdrobit

Cli

♦
♦
♦
♦
J tot marginile și abia md mai 
J pe picioare. Dd-te soro jos
• dacă
♦
e
♦
♦
*

tele 
dacâ

♦

♦

O

** 
»

»

te 
de 
țin 
că

ai să stai cocoțată în spa- 
meu toată noaptea nu știu 
mai ajung ziua de miine.

Rău am ajuns dragele mele I
Și cînd te gîndești că nu de mult 
ne bucuram de toată atenția in 
colțul roșu. Mi-aduc aminte de 
zilele acelea frumoase cînd pe 
cele 64 de pătrățele ale mele zeci 
de concurenți se întreceau la 
sportul minții.

— Tu menghină dragă iasă-mă 
să mai respir odată in voie. Și tu 
masă de tenis ce te bagi în su
fletul meu ? Vai, simt că nu mai 
pot. De-ar veni odată ziua. Nu, 
nu ziua de mîine. Ziua aceea cînd 
cei ce au desfiinjat Colțul roșu 
vor catadicsi să ne dea și 
o altă încăpere mai epatării 
să fim repuse în drepturile 1 
tre. Să mat simțim și noi < 
grija oamenilor că-l destul

noua 
unde 
noas- 
odată 

i ă?

cînd stăm aici înghesuite una in
tr-alfa. De abia ne mai tragem 
sufletul.

— Știți ce surorilor ? Am au
zit că pe oameni îi unește Întot
deauna suferința. Lăsați acum în
țepăturile și răfuielile vechi. Sin- 
tem cu toate în primejdie să ne 
degradăm. De ce n-am întreprinde 
și noi ceva ? Să discutăm organi
zat. Ca la ședință.

— Bună propunere, rostiră 
tr-un glas mesele de șah, de 
nis, de biliard. Să iacă fiecare 
te o propunere.

— Ce ar fi, dragele mele, 
începu masa de biliard cu glasul 
ei hodorogit să ne transformăm în 
stafii ț Ge ne-am mai răzbuna îm
potriva acelora care ne-au adus 
în starea aceasta.

— Ai îmbătrînit de tot soro — 
se amestecă în vorbă una din me
sele de șah. Vremea stafiilor a 
trecut de mult. Acum nu mal cre
de nimeni în ele. In felul acesta 
nu se pot speria nici copiii. Să 
căutăm altceva, Aaaa, dar mi se 
pare că mai lipsește cineva din
tre noi. Biblioteca lipsește. Pe un
de o ft ajuns sărăcuța de ea ?

*********«***«**********«•♦«****««•******•**•** ♦ 
Poate stă și ea cu J 

prin ; 
Poa- ♦

te chiar că vre- « 
un șoarece mai emancipat s-a a- J 
pucat „să-l citească" pe Homer. • 

— Suratelor, am o propunere, • 
glăsui masa de tenis. Ge-ar ii să X 
facem o plîngere către comitetul ♦ 
sindicatului. Am auzit că oamenii • 
așa fac ori de cîte ori au 
zolvat o problemă în care 
sesc înțelegere.

— Da, da, — strigară
toate mesele. Facem o plîngere 
și totodată cerem rezolvarea ur
mătoarelor doleanțe: să fim scoa
se de urgență din magazia de u- 
tilaje; să se reînființeze Colțul •

♦
* 
«
♦

♦
*

de 
nu

în

în 
te 
ci

re- •

♦
*
♦
♦

gd-

coi

roșu care s-a desființat in mod 
nejustiiicat i să fie trași la răs
pundere vinovății de starea de
plorabilă în care ne găsim. Bine. 
Acum să semnăm:

O masă de tenis
Patru mese de șah
O masă

tecă.
Se pare

dicatului

de biliard și o biblio-

însă că comitetul sin- 
de la l.QJA.M. Petro

șani nu a rezolvat nici acum plîn- 
gerea primită 
din magazia 
continuă. Pînă

deoarece discuțiile 
de utilaje mărunte 
cînd oare ?

I. CRISTESGU

♦ 
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
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«
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După opereta „Silvia" de Kal
man, cu care au prezentat peste 
20 de spectacole în Valea Jiului, 
artiștii amatori din Petrila pregă
tesc, sub conducerea actorului 
Hașeganu Vasile de la Teatrul de 
stat din Petroșani, opereta „Vînt 
de libertate" de Dunaevski.

Fotoreporterul nostru a surprins 
pe artiștii amatori petrileni
preună cu tovarășul Hașeganu Va
sile Ia una din repetiții.

îm-

rea 
batjocorit de orînduirile 
oară, uzînd magistral de 
Simbolurile alese 
imaginilor artistice 
poeziei, reușind să convingă.

In versuri se spune: 
Trece moțul pe cărare 
Cîntă-n noapte o ciuvică 
Dintre codri iese luna 
Mare cît o mămăligă 
Ghiorțăie pe matca văii 
Glrla sughițînd a foame 
Cineva din pomul nopții 
Scutură să cadă poame...

Simbolurile alese în aceste 
suri cu 
Iar, au 
vizuală, 
se pot 
„mirosi", îneît avem 
sentimentul aproape fizic, concret 
transmis al foamei încercate de 
moțul pribeag. In poezie totul se 
petrece altcumva decît în realitate, 
însă în așa fel îneît totul amin
tește de mîncare, de ceea ce H 
obsedează pe moț (luna e ci: • 
mămăligă, gîrla ghiorțăie s. La- 
ghite, cerul e comparat o. sa 
pom. care scuturat lasă să-: zoii 
poame în loc de stele căz-toe»el

Acest „altcumva* fel de 
mare trebuie să-i caute onc^Bt- 
pător în ale poeziei. E stilul spe
cific poetic care nu se aseamănă 
nici cu stilul de proces verbal ad
ministrativ juridic, nici cu stilul 
precis științific, nici cu cel infor
mativ gazetăresc etc. Or, cele mai 
multe deficiențe se ivesc la ma
joritatea celor ce trimit ziarului 
încercări de poezie — dintr-o sla
bă cunoaștere a simbolurilor oe 
care trebuie să le folosească p 
tul în vers, dintr-o înțelegere g 
șită a ceea ce este imaginea ar
tistică. Astfel în poezia despre mi
neri semnată de Stelian Fetelca 
se găsește doar un singur vers 
realizat în limbaj poetic într-o 
formă artistică adecvată (versul: 
„Funicularul cîntă din coarde pes
te piscuri"). In alte poezii ca cele 
semnate de Murgu Dumitru, Arba- 
zanovici Dușan, C. Drăcsileanu, R. 
Săndulescu, M. Costinaș, P. Bîr- 
ceanu sau Ionel Costea stilul 
poetic e pur și simplu înlocuit 
cu stilul administrativ sau cu cel 
informativ, autorii amintiți făcînd 
doar o înșiruire de afirmații în loc 
ca ele să se desprindă. Aceasta se 
datorește în bună măsuară unei 
lecturi insuficiente a poeziei, pre
cum și necunoașterii unor reguli 
care stau la baza versificației.

S. IRIMESCU

furat $i 
de odini- 

— simboluri, 
stau la ba» 
de bază ale

ver- 
un conținut profund popu- 
în primul rînd o „formă* 
dar în același timp ele 

și .auzi", „simți" și chiar 
îneît avem dintr-odatî

•oc

Lipsuri care pot îi lichidate
Antrenată in concursul organi

zat de Consiliul Central al Sindi
catelor, biblioteca clubului mun
citoresc din Petrila a înregistrat 
in acest an o seamă de realizări 
frumoase. Numărul aititorilor în
scriși e de 2225 din care 1452 sînt 
muncitori. Tot în acest an, au fost 
citite un număr de 26.739 de 
și broșuri din care aproape 
de cărți ideologice și tehnice, 
tru atragerea cititorilor au
organizate 143 de acțiuni de ma
să, s-au cumpărat, de asemenea, 
cărți în valoare de peste 16.000

Cu toate aceste realizări, în 
tivitatea bibliotecii clubului 
Petrila mai există o serie de
suri, care dacă ar fi fost lichidate

cărți 
5.000 
Pen- 
fost

lei. 
ac- 
din 
lip-

funcționează 10 
și 14 biblioteci 
acestea cititorii 
aceste biblioteci

la timp rezultatele ar fi putut fi 
și mai frumoase. Așa de pildă, din 
cele 143 de acțiuni cu cartea doar 
un număr foarte mia au fost fă
cute la «ărți tehnice. Pe lingă bi
blioteca clubului 
biblioteci de casă 
mobile. Cu toate 
și cărțile citite la
nu sînt prinse în aetivitatea bi
bliotecii.

Desfășurînd o mai intensă mun
că de popularizare a cărții, biblio
teca clubului sindicatelor din MK 
trila, va contribui la o mai mare 
pătrundere a culturii în rindurile 
oamenilor muncii din localitate.

R. BAIȘAN 
corespondent



cunoaște starea de lucruri de 
fiecare loc de muncă

In ultima perioadă au fost 
organizate și mărite colectivul

Munca politică - in sprijinul îndeplinirii 
arcinilor de producție

(Urmare din pag. l-a)

re. unde stau de vorbă cu comu
niștii despre mersul producției și 
realizarea angajamentelor de în
trecere, le aduc la cunoștință sar
cinile ce trebuie rezolvate in pe
rioada următoare. După fiecare 
deplasare, membrii comitetului in
formează comitetul de partid a- 
supra activității desfășurate In 

sectoarele forestiere, tac cunoscu
te propunerile muncitorilor legate 
de bunul mers al producției. In 
felul acesta comitetul de partid

• PUBLICITATE
mii' raw miiiiw-nMiiinr

Tinărul Bana Adalbert, operator principal la cinematograful 
Petrila este apreciat de oamehii muncii din localitate pentru 
iectiile de bună calitate pe care le execută.

IN CLIȘEU: Operatorul principal Bana Adalbert, înainte de înce
perea proiecției.

O

Pregătiri de iarnă

r la secția coNibusii&il a
In întîmpinarea anotimpului de 

iarnă care întotdeauna ne-a pro- 
^^peat greutăți în alimentarea cu 
^Karbune a uzinei precum și 

uescărcarea cărbunelui din 
goane, s-au luat o seamă de 
suri de pregătire. S-a făcut o 
vizie amănunțită a instalației 
descărcat cărbune, unde și-au 
tot concursul lăcătușii Rujoi 
colae și Gașpar Constantin, ambii 
membri de partid, precum și e- 
lectricianul Bogdan Nicolae. S-a 
făcut o reorganizare a depozitării 
cărbunelui pe sorturi, în vederea 
formării stocurilor necesare pen
tru perioada de iarnă. Propunerea 
de a se muta depozitul de căr
bune granulat la linia unde este 
instalată mașina de descărcat căr
bune din 
fi foarte 
nizare se
«ărcare a 
pe lîngă 

r cătorilor,
buții la realizarea de economii la 
^Mul de cost.

liniile de cale ferată îngustă 
s-au schimbat traversele putrede 
și contactele pentru linia troley. 
© măsură care a rămas să se ia 
este remontarea transportoarelor 
cu raelete ce alimentează silozul 
de la instalația de 40 atm. pe ve
chiul traseu, pentru a putea for
ma aici un stoc de avarii, în si
tuația actuală neputînd fi depozl- 

^tat cărbune decît pentru alimen-

tizioei eieîîriia Valtan
tarea instalației pe termen de 
ore. Transportoarele în cauză 
fost mutate îneă din luna i

ln 
va- 
mă- 
re- 
de 

dat 
Ni-

vagoane s-a dovedit a 
avantajoasă. Prin meca- 
reduce timpul de des- 

vagoanelor și acest fapt, 
ușurarea muncii descăr- 
aduce serioase contri-

! 24 
au 

mat 
printr-o convenție cu T.C.M.C. ca
re în cadrul lucrărilor de modifi
care a sistemului de alimentare a 
U.E.V. cu cărbune era obligat să 
ne monteze un transportor blin
dat Dar lipsa unor materiale și 
mai ales tărăgănarea lucrărilor de 
către T.CM.C. ne-au pus în prag 
de iarnă în fata situației de a nu 
avea montate transportoarele cu 
raclete care alimentează silozul 
de la instalația de 40 atm. Or. 
timpul nu așteaptă, pregătirile de 
iariiă trebuie făcute în termenul 
stabilit in planul de măsuri.

re
de 

agitatori și activul fără de partid. 
Agitatorii din exploatările fores
tiere Bilele. CindreșuL Aușctal 
Bilugu, Valea de Brazi. Pietroasa. 
Girbovu și altele au organizat pes
te 70 convorbiri la care au parti
cipat mai bine de 1000 de munci
tori. Agitatorii Băltăteanu Marin. 
Orvaș Gheorghe. Preda Nicolae 
Sîrbu Mircea. Munteanu Gheor-

—©=_ —
In Editura politică a apărut:

sarci- 
propa- 
ultima 
gurile 
confe- 
cultu-

1

c.

UVTU A1BFSCC 
maistru 

secția combustibil U.E.V.

COGUT:
Munca de partid 

în rîndurile constructorilor
Broșura apare în colecția «Con

strucția de partid și de stat". Ea 
cuprinde însemnări din experien
ța organizațiilor de partid de pe 
șantierele de construcții din O- 
nești, Borzești și din București. 
Lucrarea redă o seamă de aspecte 
semnificative din activitatea 
citorilor. tehnicienilor 
lor. conduși de partid, 
construirii obiectivelor 
și social-culturale la 
planificate, la un nivel
respunzător și la un preț de 
redus.

m un
și ingineri- 
în vederea 
industriale 
termenele 

calitativ co- 
cost

I

Un colectiv de
perete a depozitului 
la E.M. Petrila are

Gazeta de 
de lemne de 
un colectiv de redacție harnic, care 
se preocupă permanent ca la ga
zetă să fie expuse articole intere
sante, legate de munca și viața 
muncitorilor din depozit.

In trimestrul III a.c., la gazetă 
au fost expuse 16 articole și 5 ca
ricaturi. Articolele au oglindit rea
lizările echipelor de încărcători și 
descărcători cît și ale celorlalți 
muncitori din cadrul depozitului.

fost 
lip-

redacție activ
Paralel cu realizările, au 
scoase în evidentă și unele 
suri.

La gazetă, articolele sînt schim
bate din două în două săptămîni. 
Pentru schimbarea la timp a edi
țiilor manifestă o deosebită grijă 
tovarășii Ciur loan și Marinică E- 
lena, membri în colectivul de re
dacție al gazetei de perete.

BARANY FRANCISC
corespondent

Să ridicăm activitatea ADAS la nivelul sarcinilor
Intre măsurile luate de statul 

nostru democrat popular pentru rl-
dicarea continuă <i nivelului de
trai al oamenilor muncii se nu-
mără și asigurările de stat — asi-
gurările mixte de persoane. de
accidente, animale. bunuri etc.

In bazinul corbonifer al Văii
Jiului asigurările de stat s-au dez
voltat de la an la an cuprinzînd 
mase tot mai largi de oameni ai 
muncii. Aceștia beneficiază de a- 
vantajele pe care le au din mo
mentul asigurării: asigurarea la 
ADAS înseamnă o prevedere și 
economie planificată; suma asigu
rată se poate ridica la expirarea 
poliței, în cazul cînd au ieșit la 
tragerea de amortizare combina
țiile de litere de pe poliță sau în 
caz de deces; în caz de accident 
indiferent unde s-a întîmplat a- 

' cesta, asiguratul este despăgubit 
în raport cu gradul de invaliditate 
permanentă rezultată în urma acci
dentului. De notat că suma plătită 
asiguratului ca despăgubire de ac
cident nu se retine din suma asi
gurată urmînd ca la expirarea po
liței să primească suma asigurată 
în întregime depunînd o sumă 
minimă lunar, asiguratul primește 

' la expirarea poliței suma asigura
tă integrat fără să mai punem 
la socoteală șansa de cîștig ce 

-există pentru fiecare asigurat la 
^Tragerile lunare de amortizare 

Activitatea ADAS la exploata 
rile miniere și celelalte întreprin
deri si instituții de stat din Valea 
Jiului este mulțumitoare la unele 
și nesatisfăcătoare la altele. Prin

tre exploatările miniere din Valea 
Jiului la care s-au obtinut rezul
tate pe linie ADAS putem enume
ra : E. M. Lupeni, E. M. Uricani. 
E. M. Vulcan, E. M. Aninoasa E. 
M. Dîlja și într-o oarecare măsură 
E. M. Lonea. La aceste exploatări 
organizațiile de partid, comitetele 
sindicale și conducerile adminis
trative au dat un sprijin efectiv 
pentru mărirea numărului de asi
gurați din cadrul exploatărilor.

Nu același lucru se poate spu
ne despre E. M. Petrila, preparatia 
Petrila și preparatia Lupeni, unde 
activitatea ADAS lasă foarte mult 
de dorit. Rezultate mulțumitoare 
s-au obtinut și la C.C.V.J., 
U.R.U.M.P., Spitalul unificat Petro
șani, Banca de investiții Petroșani, 
O.C.L. Alimentara, T.A.PJL., Co
operativa , Jiul" unde agentul de 
asigurare Lupu Iancu a depus o 
activitate fructuoasă. Cu totul al
ta este situația la Banca de stat 
din Petroșani unde nu am fost 
sprijiniți în muncă de conducerea 
administrativă a Băncii și nici de 
către organizația de partid din ca
drul acestei instituții. La Banca 
de stat, din 16 asigurați cît au fost 
înainte, nu au mai rămas nici unul, 
situație care trebuie să dea de 
gîndit conducerii acestei institu
ții. La întreprinderile I.GO., I.L.L. 
și C.F.R. Petroșani, activitatea 
ADAS este încă în fașă și ea tre
buie dezvoltată necontenit.

La termocentrala Paroșeni acti
vitatea A.D.A.S. a mers bine de 
la înființare pînă în luna octom
brie 1961. De la această dată ac

tivitatea ADAS de la această uzi
nă a început să regreseze lucru 
inadmisibil. De situația nesatisfă
cătoare în care se prezintă aceas
tă unitate, altădată fruntașă, se fac 
vinovați responsabilii cu munca 
ADAS Bădiță Elena și Popescu 
Eugen, care nu au făcut totul pen
tru atragerea oamenilor muncii în 
asigurările mixte de persoane. 0 
vină mare o are și conducerea ad
ministrativă a unității cît și co
mitetul sindicatului care nu 
au sprijinit în suficientă mă
sură activitatea ADAS. Drept con
secință termocentrala are cele mai 
slabe rezultate pe această linie din 
Valea Jiului. Un aspect care tre
buie scos în evidentă este acela 
că personalul tehnico-administrativ 
în frunte cu inginerul șef și șefii 
de secții nu sprijină de loc activi
tatea ADAS refuzînd să plătească 
primele. La secțiile combustibil, 
reparații, construcții și reparații 
termo este o delăsare completă.

Cu toate succesele obținute în 
unele întreprinderi din Valea Jiu
lui sîntem încă mult sub nivelul 
sarcinilor care ne sînt trasate. Po
sibilități de realizare a sarcinilor 
sînt suficiente. Gu sprijinul con
ducerilor administrative și al co
mitetelor sindicale din întreprin
deri și instituții și sub conduce
rea organizațiilor de partid vom 
reuși să ne ridicăm la nivelul 
sarcinilor ce le avem.

MORARII) ION
director al Inspectoratului ADAS 

Petroșani

ghe, Vlaiconi loan și alții au vor
bit forestierilor despre importan
ta creșterii produetivitlții muncii, 
valorificării superioare a masei 
lemnoase, îngrijirii și folosirii me
canismelor. De asemenea, în ex
ploatările Voevodul, Răscoala, Va
lea de Pești, Jigoreasa, Maleia, 
Purcaru. agitatorii citesc ziarele în. 
fața muncitorilor, le aduc la cu
noștință rezultatele obținute în în
trecerea dintre brigăzile și sectoa
rele Întreprinderii.

Un rol important In mobilizarea 
forestierilor la Îndeplinirea 
nilor de producție 11 are 
canda prin conferințe. In 
perioadă au fost ținute la 
de exploatare peste 30 de 
rinte cu caracter tehnic șj
ral. In sectoarele forestiere Lonea. 
Cîmpu lui Neag, Roșia. Lupeni 
muncitorilor li s-a vorbit despre 
gospodărirea rațională a fondului 
forestier, organizarea luerului cu 
plata in acord global, reducerea 
prețului de eost și altele.

•Măsurile și 
comitetul de 
tiiie de bază, 
îmbunătățirea 
Iui de producție. In Întrecerea so
cialistă dintre sectoarele forestie
re si brigăzile complexe s-au ri
dicat noi fruntași în producție 
cum sînt tovarășii Sieoie Nicolae 
de la exploatarea Aușelu. Todea 
Ion n de la exploatarea Girbovu, 
Bădică Dumitru de la exploatarea 
Mierleasa, Tirean Vasile din sec
torul Roșia si multi alții care lună 
de lună și-au depășit cu 10—30 
la sută sarcinile de producție. 
Succese demne de laudă a obți
nut colectivul sectorului Cîmpu 
lui Neag care se situează în frun
tea întrecerii pe întreprindere.

Cu toate rezultatele obținute, 
considerăm că mai avem tnca 
multe de făcut în ce privește rea
lizarea sarcinilor de plan la fie
care sortiment în parte. Pe viitor 
este necesar să fie acordată mal 
multă atenție îndeplinirii planului 
la lemn de celuloză, fag, lobde in
dustriale 
normale, 
beneficii 
eost.

Indrumînd mai competent mun
ca de partid din sectoarele fores
tiere, comitetul de partid va reuși 
să mobilizeze întreg colectivul în
treprinderii la îndeplinirea inte
grală a indicatorilor de plan, la 
realizarea de cît mai multe be
neficii peste plan, la traduaerea 
în viață a sarcinilor mărețe pe 
«are Congresul al III-lea al parti
dului Ie-a pus în fața economiei 
forestiere.

Exploatarea 
minieră Lonea

Ține în ziua de 2o no
iembrie 1962 la sediul ex
ploatării din Lonea str. 
Republicii nr. 273 un 
concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi : 
maiștri mineri principali 
maiștri mineri 
maiștri mecanici 
maiștri electricieni

Cererile de înscriere la 
concurs se depun la bi
roul personal al exploatării.

Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile în 
vigoare.

acțiunile initiate de 
partid și organiza- 
au făcut posibilă 

continuă a procesu-

și doage de fag, traverse 
precum și realizării de 
Si redueerii prețului de

I. I. P. L Peiiojaoi 
anunță

Cu începere de la 20 
noiembrie 1962, orele 12,

restaurantul
MINERUL 

PETROȘANI 

care este complet reno
vat și mobilat

SE PROFILEAZĂ 
la orele de prînz, 12-17 

nnni" pehsiuhe

t

«

t
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A

unde se poate lua o ma
să la alegere după lista 
de bucate cu 8 iei com

pusă din trei feluri.

Se pot face abonamente 
lunare sau siptămlnale 

și se face servirea și 
la domiciliul abonați lor 
cînd aceștia vor anunța 
în scris sau telefonic



p
M.A.N. a R. P. Romine 

în Iugoslavia
BJUBEJAKA 17. Corespondență 

specială»’
Continuîndu-și vizita în R.P.F. 

Iugoslavia, delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne condusă de acad. prof. 
Stefan Nicolau a sosit sîmbătă 
dimineață la Ljubljana, capitala 
SlovenieL

La sosire, oaspeții romîni au 
fost întîmpinați de ing. Pavle Zau- 
cer, președintele Camerei repu
blicane a Scupșcinei Populare a 
R. P. Slovenia și de alte persoa
ne oficiale, de deputați și condu-

Moscova ÎMlorește 
continuu

cători ai organelor locale, repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
Ljubljana. Delegația parlamentară 
romînă a vizitat apoi Uzinele Li- 
tostroj și Universitatea din Ljublja
na. Fot în cursul dimineții oas
peții rornini au făcut o vizită la 
Scupșcina Populară a Republicii 
Populare Slovenia unde au fost 
primiți de Vida TomsiGi, preșe
dinte al Scupșcinei Populare a 
R. P. Slovenia. La amiază. Vida 
Tomsici a oferit o masă în cinstea 
delegației parlamentare romine.

iDlIlRiii iotie wieilWi FIN. si 8.1.1
PRAGA 17 (Agerpres).
Agenția C.T.K. a transmis un 

comunicat de presă al Secretaria
tului F.S.M. în care se arată că 
David Morse, director general al 
Biroului Internațional 
împreună 
mit la 14 
Federației 
dusă de
general al F.S.M.

Intr-un memorandum 
de delegația F.S.M. 
național al Muncii 
cierea rezultatelor

al Muncii, 
cu alți activiști au pri- 
noiembrie o delegație a 
Sindicale Mondiale con- 

Louis Saillant, secretar

prezentat 
Biroului Inter- 
se face apre- 
colaborării în-
----------- o

tre F.S.M. și B.I.M. Sînt exami
nate, de asemenea, măsurile care 
trebuie să ducă la înlăturarea 
greutăților care împiedică FSJvL 
și «entrele sindicale afiliate F.S.M. 
de a participa activ la activitatea 
Biroului Internațional al Muncii și 
a Organizației Internaționale a 
Muncii.

Reprezentanții B.I.M. și F.S.M 
au fost de acord să continue dis
cutarea problemelor de interes re
ciproc în timpul unei noi întîlniri 
care va avea loc în prima jumă
tate a anului viitor.

MOSCOVA 17 (Agerpres).
După cum transmite agenția de 

presă Novosti, locuitorii Moscovei 
au primit în primele 10 luni ale 
anului curent, 85.000 de aparta
mente confortabile. In afară de a- 
ceasta, Ia Moscova au fost con
struite în această perioadă 48 școli 
noi, 14 spitale, 14 policlinici, au 
fost date în exploatare noi grădi
nițe și creșe cu o capacitate de 
14.000 locuri, s-au deschis sute de 
magazine, restaurante, braserii și 
întreprinderi cu destinație social- 
cnRurală.

Aaul acesta pe colinele Lenin a 
crescut un minunat orășel al co- 
piitor — Palatul pionierilor. A fost 
dat în exploatare noul sector ra- 
diai al metroului lung de 9;4 km., 
a fost terminată construcția monu
mentală din sticlă și aluminiu — 
clădirea panoramei „Luptele de la 
Borodino".

Sporește continuu 
producfîa de petrol

BUDAPESTA 17 (Agerpres). - 
M.T.I. transmite :

Pînă la sfîrșitul actualului plan 
cincinal, adică pînă în 1965, în 
R. P. Ungară se vor produce a- 
nual 2,2 milioane tone de petrol 
brut și 1,500 milioane m.c. de 

; gaze naturale.
Anul acesta producția de pe- 

; trol a țării a fost de 1,6 milioa- 
ne tone. După anul 1957 au fost 

i introduse metode moderne de 
; extragere a petrolului și au fost 
I întreprinse 
; sistematice 
! petrolifere 
; extracție.
I nu s-au desfășurat în

prospectări pe o scară atît de 
largă și în mod atît de metodic 
asupra zăcămintelor de petrol și 
de gaze naturale așa cum se 
face în prezent. Numai în cursul 
acestui an sumele alocate pen
tru forări, pentru cercetări geo
fizice și geodezice depășesc 
800 milioane forinți.

In ce privește rafinăriile de 
petrol, capacitatea lor totală a 
crescut cu 800.000 tone pînă în; 
anul 1960 și va continua săi 
crească în următorii ani.

«ercetări științifice 
asupra zăcămintelor 
și a metodelor de 
Niciodată pînă acum 

Ungaria

O expozifie filatelică 
memorială închinată 

lui V. I. Lenin

aeooooooooooooGGQOoooooooeoeoooeoeooeeo

(Agerpres). 
deschis o 
memorială 

I. Lenin, anunță
Expoziția a fost 
prilejul apropia- 
al VUI-lea al

-------~-------------------------------------------

DiHon este înamorat de starea 
Sf L. A.economiei sînt prezentate

Deputații suedezi relevă contribuția 
guvernului sovietic la apărarea păcii 
STOCKHOLM 17 (Agerpres).
In timpul dezbaterilor generale 

care au avut loc la 15 noiembrie 
în Riksdagul suedez, unii deputați 
au subliniat oportunitatea și im
portanța acțiunilor pașnice între
prinde de guvernul sovietic în zi
lele alarmante.

S.U.A. au făcut ca jocul în jurul 
Cubei să ajungă în pragul unui 
război nuclear, a declarat în cu- 
vîntarea sa deputatul comunist G. 
Eman. Este stupid și greșit să se 
afirme că șapte milioane de cu- 
bani reprezintă o primejdie de 
moarte pentru 200 milioane de a- 
mericani. S-au făcut încercări de 
a înăbuși Cuba prin înfometare, 
Cuba însă are numeroși prieteni 
și de aceea blocada economies a 
eșuat. Blocada maritimă a eonsti- 
tuit o acțiune militară directă și 
o serie

dia, și-au exprimat pe bună drep
tate protestul. Guvernul sovietic 
a arătat că are o judecată clară, 
dispune de curaj și voință ne
zdruncinată pentru pace, a subli
niat G. Eman. Coexistența pașnică 
este o bază temeinică a politicii 
Uniunii Sovietice. In acțiunile sale 
Uniunea Sovietică a fost călăuzită 
de grija pentru oameni și pentru 
civilizația umană.

Conducătorul fracțiunii 
mentare a Partidului 
Camera Inferioară a 
declarația guvernului 
a condamnat blocada
litară americană. EI a subliniat că 
această declarație a fost sprijinită 
întrutotul de partidele poRtice din 
Suedia. Pentru Suedia prezintă o 
importanță vitală faptul că prin
cipiul libertății mărilor să fie 
salvgardat, a declarat vorbitorul.

WASHINGTON 17 (Agerpres).
Luînd cuvînlul la 15 noiembrie 

la conferința reprezentanților sin
dicatelor și cersurilor de afaceri 
din Washington, ministrul de Fi
nanțe al S.U.A., dl. Dillon, a de
clarat că „nimeni dintre noi nu 
este mulțumit de starea econo
miei noastre din ultimii ani".

Dillon a arătat că în momentul 
de față nivelul șomajului este mai 
mare decît în primul deceniu post
belic. Incepînd cu jumătatea de
ceniului al șaselea productivitatea 
muncii în Statele Unite crește mai 
încet decît în primii ani de după 
război și în medie mai încet decît 
în decursul ultimilor 100 de ani.

din «auza 
investițiilor

să recu- 
nivelului 
termenul

Dillon a fost nevoit 
noască că 
scăzut al 
mediu de folosire a utilajului ca
pital crește și eficiența sa nu mai 
corespunde nevoilor potențiale ale 
economiei americane.

Uzura morală a utilajului 
capital lovește serios în puterea 
de concurentă a Statelor 
subminînd pozițiile lor pe 
mondială capitalistă.

Dillon a subliniat că
creșterii economice în S.U.A. este 
mai scăzut în ansamblu decît în- 
tr-o serie de alte țări, menționînd 
în această ordine de idei țările 
Europei occidentale și Japonia.

BUDAPESTA 17 
La Budapesta s-a 

expoziție filatelică 
închinată lui V. 
agenția M.T.I. 
organizată cu 
tulul Congres 
P.MS.U.

La expoziție
aproximativ 500 mărci poștale 
înfățișînd aspecte din viața și 
activitatea lui V. I. Lenin și răs- 
pîndirea ideilor sale în lume.

De un mare interes se bucură 
colecția de mărci înfățișînd di
ferite întreprinderi 
care poartă numele 
ducător.

și obiective 
marelui con-

de state, între care Sue-

Unite, 
piqia

ritmul ;

U.N.E.SX.O

uzineiPe șantierul 
de ciment și var de la Vâc

BUDAPESTA 17 (Agerpres).
Pe uriașul șantier al Uzinelor 

de ciment și var de la Vâc lu
crările se desfășoară într-un 
ritm rapid, scrie ziarul „Nepsza- 
badsag". Pînă în prezent au fost 
terminate 80 la sută din lucră
rile de construcție. Primul cup
tor rotativ va fi dat în expir _
tare la începutul anului viittfl|parla- 

popular în 
amintit de 

suedez «are 
maritimă mi-

PARIS 17 (Agerpres).
La Conferința generală a 

U.N-.E.S.C.O. se discută darea de 
seamă cu privire la activitatea 
U.N.E.S.C.O. în 1960—1962, precum 
și proiectul programului de acti
vitate și bugetul organizației pe 
1963—1964. După cum s-a arătat 
în cursul dezbaterilor, U.N.E.S.GO. 
a obținut anumite succese în ac
tivitatea sa. S-a lărgit considera
bil componența organizației: dacă

ÎN CITE VA RÎN DURI
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite:
An Început probele de pro

ducție la termosentrala din 
Harkev a celei mai mari in
stalații de turbine cu gaze din 
lume cu o putere de 50.000 
kW. Această mașină construi
tă la Uzina «onstructoare de 
turbine din Harkov, va fi dată 
în exploatare în următoarele 
luni.

n litare aeriene ale Armatei Sovie
tice, o delegație militară a Repu
blicii Arabe Siria, condusă de ge
neralul de divizie Mukabari, co
mandantul aviației siriene.

MOSCOVA La 16 noiembrie a 
sosit la Moscova la invitația prim- 
mareșalului de aviație Verșinin. 
comandant suprem al forțelor mi-

MOSCOVA. Cunoscutul regizor 
de filme Grigori Roșal intenționea
ză să realizeze un film istorico-re- 
volnționar despre viața și activi
tatea lui Marx și Engels. In pre
zent el lucrează la scenariul filmu
lui împreună eu scriitoarea Galina 
Serebreakova — autoarea trilogiei 
despre Marx intitulată „Prometeu".

DAMASC Primele alegeri parla
mentare din Kuweit au fost fixate 
pentru 23 ianuarie anul viitor.

O faptă care dovedește lipsă 
de omenie

apar fini nd 
s-a cioc-

TOKIO (Agerpres).
Un mare petrolier 

Hotei a 7-a americane 
nit cu o mică navă de pescait
căreia i-a produs grave avarii. 
Petrolierul american 
părtat ca și cum nu 
timplat nimic. Nava 
japoneză, ruptă In

merican priveau cu stage rece 
cum se zbat in apă pescarii 'ja
ponezi și nici unal dintre ei n-a 
făcut nici cea mai mică mișcare 
ca să le dea o mină de ajutor. 
Pescarii 
tr order 
alături.

Acestă 
omenie,
Kiodo Țușin, a st ir nit indignarea 
opimei publice japoneze.

au lost culeși de 
japonez care trecea

int Implore lipsită 
relatată de

an 
pe

de 
agenția

s-a Inde- 
s-ar ii în
de pescuit 
bucăți, a

început să se scufunde. Marinarii 
aflați pe puntea petrolierului a

Cresc rândurile
P. C. Englez

LONDRA 17 (Agețpres).
Rindurile P.G. dm Marea Bri- 

tanie cresc necontenit William 
Lauchlan, organizatorul națio
nal al partidului comunist a 
anunțat că numai în ultimele 
două săptămini 213 persoane 
și-au făcut cunoscută dorința 
de a intra în partid. Creșterea 
numărului membrilor P.G. din 
Marea Britanie este o urmare 
a faptului că tot mai mulți en
glezi sprijină politica partidu- 
IuL

e

NEW YORK. Agenția United 
Press Internațional anunță că pri
ma încercare a Australiei de a 
lansa de pe teritoriul Statelor fi
nite o rachetă cosmică, a suferit 
eșec. Administrația națională pen
tru problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic (Nașa) a 
anunțat că „la 38 de secunde după 
lansare s-au produs defecțiuni în 
funcționarea rachetei și înălțimea 
stabilită n-a fost atinsă".

RIO DE JANEIRO. Rio de Ja
neiro, unul din cele mai mari o- 
rașe braziliene, se află de două 
zile fără ziare și reviste. Ziariștii, 
salariații redacțiilor și tipografiilor 
au declarat o grevă generală. Ei 
«er majorarea salariilor. In zilele 
de 15 și 16 noiembrie nu a apă
rut niei un ziar. Salariații cîtorva 
ziare sînt în grevă de trei zile.

în 1960 din U.N.E.S.GO. făceau 
parte 95 de state, acum numărul 1000000000000000000000000000000000000000 
membrilor săi se ridică la 112. 
U.N.E.S.C.O. a acordat sprijin ță
rilor din Asia, Africa și America 
Latină în dezvoltarea învățămîn- 
tulut

Luînd cuvîntul în cadrul discu
țiilor în legătură cu bugetul pe 
anul 1963—1964, reprezentantul 
romîn acad. Vasile Malinsahi a 
subliniat importanța aplicării în 
bune condiținni a planurilor eco
nomice și financiare ale U.N.E.S.GO. 
El a arătat 
un plafon 
buie să se 
inutile sau
xemplu subvențiile pe care Ie a- 
cordă U.N;E.S.GO. unor organiza
ții neguvernamentale de mică im
portanță, cheltuielile privind spo
rirea 
lui 
acad, 
elarat
jină planul de ajutor multilateral 
și eficace pentru lichidarea urmă
rilor colonialismului și pentru dez
voltarea învățămîntului, științei șl 
culturii în țările pe cale de dez
voltare și care și-au dobîndit de 
curînd independența. El a propus 
ca prevederile bugetare afectate 
acestor țeluri să nu fie reduse.

că pentru a se stabili 
bugetar rezonabil tre- 
reducă unele cheltuieli 
nejustificate, ca de e-

personalului secretariatu- 
ete. In același timp, 

Vasile Malinschi a de- 
că delegația R.P.R. spri-

HELSINKI 17 (Agerpres).
Prezentînd la 16 noiembrie în 

parlament propunerea guvernului 
de a se ratifica acordul cu Uniu
nea Sovietică cu privire la aren-l^ 
darea eătre Finlanda a părții so
vietice a canalului Saimaa, V. Me- 
rikoski, ministrul finlandez al a- 
facerilor externe, a subliniat că a- 
ceastă problemă are o „mare în
semnătate pe linie de stat" și con
stituie o dovadă grăitoare a re
lațiilor remarcabile, bazate pe în
credere între Finlanda și Uniunea 
Sovietică",'

Această nouă formă de colabo
rare între~țările noastre, a decla
rat V. Merikoski, se întemeiază 
pe o bază bine verificată, ereată 
de Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală. Spiri
tul prieteniei și încrederii, precum 
și măsurile concrete pe care tra
tatul de prietenie și asistență mu
tuală le-a introdus în 
dintre țările noastre, 
intereselor vitale ale 
țărilor noastre.

colaborarea 
corespund 
popoarelor

---------- :----------

Azi alegeri pentru Adunarea Națională a Franței

P. C. Francez cheamă alegătorii să dea 
o lovitură hotărîtă

PARIS 17 (Agerpres).
Partidul Comunist Francez a dat 

publicității o declarație în care 
cheamă ca la alegerile de la 18 no
iembrie pentru Adunarea Națională 
să fie dată o lovitură hotărîtă pu
terii personale. Alianța forțelor 
muncitorești și democratice obține 
snccese, se spune în apel, există 
toate posibilitățile pentru a mer
ge înainte pe calea democrației.

P.G Fran«ez cheamă pe alegă
tori să-și reafirme voința de a

puterii personale
pune capăt politicii antisociale și 
reacționare, sursei înarmărilor și 
liniei militariste, care duc Franța 
spre o aventură, și să voteze pen
tru o politică de coexistență paș
nică externă. pentru reducerea 
cheltuielilor militare, ridicarea ni
velului de trai al muncitorilor și 
al întregii populații muncitoarei 
pentru o politică de reînnoire ÎT 
culturii, de restabilire a caracte
rului laic al școlii și statului.


