
Proletari din toate țările, umți-vă !

Organ ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc
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Prin folosirea metodelor 
avansate le lotio

La exploatările
Valea Jiului metodele înaintate ' 
de lucru își iac tot mai mult loc ' 
în tehnica extracției cărbunelui. 1 
La mina Lonea, de exemplu, în ! 
ultima vreme s-a extins metoda 
de exploatare cu abataje fron- 
tale armate metalic, la încă două 
abataje. Tot afet se aplică pe 
scară largă și metoda de ex
ploatare cu abataje cameră sus
ținute cu armare mixtă compusă 
din armături de lemn și stîlpl 
metalici tubulari. Aplicarea a- 
cestor metode au permis mine
rilor loneni să reducă consumul 

(jde lemn în luna trecută cu 4,5
* m.c./1000 tone de cărbune. Tot 

ca urmare a acestui îapt ei au 
I reușit să extragă din abataje, în 

anul curent, aproape 22.000 tone 
de cărbune peste prevederile 
planului. Rezultate asemănătoa
re au dobîndit prin folosirea 
metodelor avansate de lucru și 
minerii de Ia Petrila. De la în
ceputul anului și pînă acum ei 
iu dat în plus 19.538 tone de 
cărbune energetic.
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Să ne pregătim 
de pe acum pentru examenul 

de maturitate
Cu fiecare an ce trece, numă

rul absolvenților școlilor medii din 
Valea Jiului crește tot mai mult. 
Pentru absolvirea cu succes a cla

mei a Xl-a și asigurarea reușitei la 
examenul de maturitate se impune 
o muncă perseverentă, asiduă, pla
nificată, pentru fiecare elev.

Este știut faptul că examenul 
de maturitate constituie verifica
rea minuțioasă a nivelului de cul
tură generală al elevilor pe toată 
durata școlarizării. De aceea, în 
atenția fiecărui elev din clasa a 
Xl-a va trebui să stea, pe lingă 
însușirea temeinică a cunoștințe
lor predate la orele de curs din 
acest an, și programarea minuțioa
să a materiei din clasele a VIII-a, 
.a LX-a și a X-a. Numai printr-o 
programare sistematică a materiei 
se poate evita aglomerarea ei la 
sfîrșitui anului și supraîncărcarea 
elevilor în pregătire. Totodată, ca
drelor didactice le revine sarcina 
de a organiza ore de meditații cu 
elevii, pentru reîmprospătarea cu
noștințelor din anii trecuți, pentru 
înarmarea elevilor cu noțiuni noi, 
folositoare.

Este anul de vîrf din școală, cînd 
fiecare elev trebuie să depună e- 
iorturi sporite în pregătirea sa, 
să-și însușească riguros materia 
pentru a se putea prezenta bine 
pregătit în fața comisiei la exa
menul de maturitate.

Zilnic, la clubul minerilor din Lonea pot fi întîlniți tineri și 
vîrstnici care vin să-și petreacă aici timpul liber în mod plăcut 
și util.

De o atenție deosebită se bucură la club activitatea șahistă. In ju
rul meselor de șah, se adună zeci de prieteni ai șahului pentru a-și 
disputa întîietatea.

IN CLIȘEU: Un instantaneu obișnuit la clubul muncitoresc din 
Lonea.
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In vederea pregătirii cadrelor calificate pentru unitățile comer
ciale, în Petroșani s-a deschis, tncepînd cu acest an de învățămînt o 
școală profesională comercială cu durata de școlarizare de doi ani. 
Elevii au asigurate condiții optime de învățătură și de viață.

IN CLIȘEU: Sala de mese a cantinei școlii de comerț din Pe
troșani, unde elevii servesc zilnic mincare consistentă, igienic pre
gătită.

---------------o---------------

Succese ale minerilor
A 600-a propunere 

de inovafie
La cabinetul tehnic al Combi

natului carbonifer Valea Jiului a 
fost înregistrată, recent, cea de a 
600-a propunere de inovație. Ea 
aparține inginerului Mircea Rebe- 
dea de la mina Lonea. Inovația 
propusă constă în aplicarea unei 
noi metode de săpare, lărgire și 
betonare a lucrărilor miniere spe- 

1 ciale cu profil mare. Prin folosi
rea acestei metode crește simțitor 
viteza de avansare la săpare, iar 
consumul de lemn de mină scade 
cu aproape 50 la sută față de 
vechiul sistem de săpare. Noul 
procedeu s-a experimentat la să
parea casei compresorului de la 
puțul orb nr. 10 de la mina Lo
nea și a dat rezultate bune.

Prin aplicarea în producție a 
inovațiilor propuse de inovatorii 
din exploatările miniere din Va
lea Jiului se obțin economii anua
le postcalculate în valoare de pes
te 2.700.000 lei.

Sector fruntaș pe mină
De mai mult timp, minerii sec

torului I de la Aninoasa se si
tuează pe primul loc în întrecerea 
socialistă. In luna aceasta ei au 
extras peste prevederile planului 
mai bine de 3.600 tone de cărbune. 
La baza acestei însemnate depășiri 
a stat, în primul rînd, creșterea 
continuă a productivității muncii. 
Pe sector, datorită condițiilor op
time de lucru asigurate brigăzilor 
de mineri, s-a obținut un randa-
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ment superior celui planificat cu 
300 kg. de cărbune pe post.

Cele mai frumoase realizări au 
fost dobîndite de brigada condusă 
de Cristea Aurel care, muncind 
cu un randament de 7,60 tone de 
cărbune pe post, a extras în plus 
de plan 800 tone de cărbune. Se 
mai remarcă brigăzile conduse de 
David Ioan și Oprean loan care 
au înregistrat depășiri de 650 și, 
respectiv, 327 tone de cărbune.

Cărbune peste pian
Minerii de la Vulcan, mobili- 

zîndu-și toate forțele, au reușit ca 
în ultimul timp să se ridice la 
nivelul sarcinilor de plan. In luna 
noiembrie ei au extras peste pro
ducția prevăzută 746 tone de căr
bune. Cea mai mare depășire a fost 
realizată de minerii sectorului I 
care au dat peste plan 1.544 tone 
de cărbune cocsificabil. De aici 
se remarcă brigăzile conduse de 
Aldeu loan și Gârgy loan. Sectorul 
II are un plus de 527 tone de 
cărbune, depășire la care au con
tribuit în mare măsură brigăzile 
lui Nicoară loan și Moraru Ni- 
colae.
......  ................ ............— w» .-zc..-—■ =-----------------------------

La Urican!: Un început bun în desfășurarea propagandei tehnice
Mina Uricani a obținut în acest 

an rezultate frumoase în ce pri
vește îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan. La aceste realizări 
o contribuție însemnată a avut-o 
folosirea intensă a gradului de 
mecanizare, extinderea metodelor 
avansate de lucru, organizarea te
meinică a muncii precum și asis
tența tehnică acordată brigăzilor 
de mineri. Toate acestea s-au fă
cut însă în măsură mai mică decît 
posibilitățile existente.

Un rol însemnat în ridicarea ni
velului tehnic al producției îi re
vine propagandei tehnice. Această 
propagandă însă în primele nouă 
luni ale anului la mina Uricani nu 
s-a desfășurat în bune condiții. 
Deși a existat un plan de muncă 
în acest sens el nu a fost respec
tat decît în mică măsură. Planul 
nu a cuprins acțiuni mai impor
tante în domeniul propagandei 
tehnice. Cabinetul tehnic în a că
rui atribuție intră propaganda teh
nică s-a ocupat prea puțin de a- 
ceastă latură a activității. Nici 
comitetul sindicatului nu a acor
dat atenția cuvenită acestei pro
bleme, nu a contribuit și nu a spri
jinit suficient activitatea cabine
tului tehnic. Toate acestea s-au 
răsfrînt negativ asupra întregii ac
tivități privind mișcarea de inova
ții și ridicarea nivelului tehnic al

Zilele trecute, Comitetul o- 
rășenesc de partid Petroșani a 5 
analizat intr-o plenară lărgită i 
stadiul îndeplinirii planului pe , 
1962 la construcțiile social- • 
culturale șl măsurile ce trebuie > 
luate pentru realizarea volu- ; 
mului sporit de construcții pla- . 
niflcat pe 1963.

Concluzia principală care s-a i 
desprins din această analiză > 
este intensificarea — prin or- 
ganizarea lucrului in mai multe / 
schimburi și terminarea în î 
cîteva zile a pregătirilor de 
iarnă pe șantiere — a ritmu- j 
lui de construcții în perioada j 
ce a mai rămas pină la sfirși- 2 
tul anului, în vederea respec- > 
tării graficelor de predări sta- > 
bilite recent <

Anul acesta, constructorilor din 
Valea Jiului le-a revenit sarcina 
să execute un volum mult sporit 
de lucrări, față de alți ani, cu- 
prinzînd printre altele 1.224 apar
tamente noi, două complexe de 
deservire pentru cooperația meș
teșugărească, corpul B de la In
stitutul de mine, noi lucrări pen
tru dezvoltarea alimentărilor cu 
apă, o fabrică de gheață. Realiza
rea unui volum atît de mare de 
lucrări, care anul viitor va spori 
și mai mult, pune în fața construc
torilor sarcini deosebit de impor
tante privind crearea condițiilor 
materiale și luarea măsurilor teh- 
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Magazinele electrice și cu produse de uz casnic sînt des vizitate. 
Tovarășul Popescu Vasile, gestionarul magazinului nr. 67 din Lonea se 
străduiește ca fiecare cumpărător 5ă plece mulțumit de felul în care 
a fost servit. După zîmbetul ce-i înflorește pe față se vede că și cum
părătorul aparatului de radio „Pitic" este mulțumit.

producției. Așa de pildă, au fost 
înregistrate în perioada respectivă 
un număr de 32 de inovații. Din
tre acestea, datorită faptului că 
multe din ele erau lipsite de im
portanță economică, au fost ac
ceptate și aplicate doar 15. Și, 
nici acestea nu rezolvă probleme 
economice mai importante. Econo
miile postcalculate se ridică la va
loarea de 18.500 lei. Din planul 
tematic de inovații nu a fost rea
lizată nici o inovație. In același 
timp, unele metode avansate de 
lucru, care s-au experimentat cu 
succes în alte exploatări, au fost 
aplicate cu întîrziere. Dacă nu 
existau aceste deficiențe nivelul 
tehnic al producției, mișcarea de 
inovații și ridicarea gradului de 
cunoștințe ar fi crescut mai mult.

De acest lucru s-a sesizat și co
mitetul sindicatului care a luat 
măsuri pentru ca în trimestrul IV, 
să se învioreze atît mișcarea de 
inovații cit și propaganda tehnică. 
In acest scop au fost mobilizate 
comisia inginerilor și tehnicienilor, 
cabinetul tehnic și cadrele de spe
cialitate. Au fost întocmite noi pla
nuri de activitate, cu un conținut 
bogat, privind introducerea tehnicii 
noi și desfășurarea unei propagan
de tehnice susținute. In același 
timp, se urmărește îndeaproape 
cum sînt respectate aceste planuri 

nico-organizatorice pentru a înde
plini în termen planul fizic de 
predări a obiectivelor aflate în 
lucru. In această direcție, în pe
rioada care a trecut din anul cu
rent, au fost obținute unele rea
lizări. Printre ele se numără ter
minarea și darea în folosință a 
celor două complexe de deservi
re pentru cooperația meșteșugă
rească, fabrica de gheață, labora
torul Institutului de mine și, par
țial, clădirea amfiteatrului, școaîa 
cu 16 clase la Vulcan, ca și 184 
apartamente în strada Construc
torilor și 96 în Livezeni-Petroșani, 
30 apartamente în Petrila, 74 în 
Vulcan și 169 în Lupeni — în to
tal 553 apartamente noi avînd în
călzire centrală.

Cu toate aceste realizări, ulti
mul trimestru al anului a găsit pe 
constructori cu o restanță impor
tantă din planul de predări. Da
torită unor cauze obiective și su
biective, printre care greutăți în 
aprovizionarea cu ciment și ma
teriale de masă, lipsuri organiza
torice în executarea unor obiec
tive pe șantiere, cum sînt centra
lele și canalele termice, acoperi
șul blocurilor, lucrările de cana
lizare, constructorii sînt în întîr- 
ziere cu predările la un număr de 
peste 600 apartamente noi.

Ultima lună a anului marchea
ză și începutul iernii, cu zăpezi,

ȘTEFAN MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

și se insistă asupra rezolvării fie
cărui punct prevăzut. Acest lucru 
s-a făcut deja simțit în bună mă
sură. Numai în ultimul timp au 
fost ținute patru conferințe teh
nice legate de probleme principale 
din tehnica minieră. S-au întocmit 
noi programe privind ridicarea ca
lificării minerilor și muncitorilor 
electromecanici, unde sînt cuprinse 
lecții interesante legate de tehnica 
nouă în minerit. S-au luat, de ase
menea, măsuri ca de două ori pe 
lună să se țină ședințe cu ingi
nerii și tehnicienii, în legătură cu 
ce e nou în tehnica minieră; este 
în curs de amenajare o sală de 
lectură pe lîngă cabinetul tehnic.

Această înviorare în desfășurarea 
propagandei tehnice trebuie să du
că la îndeplinirea sarcinilor pre
văzute pe această linie, să contri
buie la buna desfășurare a proce
sului de producție și la un nivel 
tehnic cît mai înalt. Pentru aceas
ta e necesar din partea comitetului 
sindicatului, comisiei inginerilor și 
tehnicienilor și cabinetului tehnic 
să insiste în viitor și mai mult 
asupra studierii problemelor celor 
mai actuale în industria minieră 
și asupra introducerii noului în 
producție, pentru ridicarea gradu
lui de cunoștințe al cadrelor de 
mineri.

ST. EKART
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♦

mii de 
număr

ți* 40.000 de mari întreprinderi de stat, zeci de 
ne, mijlocii și mici, peste 8.000 de sovhozuri. Un 
cuințe și clădiri social-culturale.

In ce privește ritmul creșterii investițiilor

Vast șantier de construcții
Vast șantier de construcții — așa este numită Uniunea Sovie

tică. In U.R.S.S. au fost construite (și refăcute după război) aproxima- 
fabrici șî uzl- 
uriaș de lo-

pentru dez
voltarea industriei, agriculturii și în ce privește suprafața de locuit 
dată anual fn folosință. Uniunea Sovietică ocupă primul loc în lume. 
In 1661, investițiile capitale în economia națională au crescut in 
U.R.S.S. de 3,4 ori in comparație cu anul 1950, in timp ce în S.U.A. 
— au crescut cu numai 20 la sută. In ultimii ani, in Uniunea Sovie
tică, calculat la 1.000 de locuitori, se construiesc aproape de două 
mai multe locuințe decit în S.U.A.
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Bio lumea largă
elementelor

durată medie de
în proporții fantastice 
element la altul. Astfel, nu
de thorium se dezintegrea- 
260 de milioane de secole. 

Nucleul de uraniu I în 64 de
lioane de secole. Un nucleu 
radiu are o viață de 2.280 de 
cel de mezothorium trăiește 8 
și 85 de minute, 
thorium Ci are o 
rează 1,4 milionime

☆
Cea mai rapidă 

tre păsări nu este 
nici vulturul, nici
vitezii în zbor este rața sălbati
că, cu o performanță de 135 de 
kilometri pe oră.

☆
In zilele fierbinți de vară ghea

ta este un lucru dintre cele mai 
căutate. Păcat că se topește atît 
de repede. De fapt aceasta nu 
este decit o chestiune de presiu
ne atmosferică, In lumea presiu
nilor înalte gheața nu se mai to
pește decit la 175 de grade. Sa- 
vanții au obținut în laborator, la 
diverse presiuni, șapte feluri de 
gheață, fiecare avînd alt punct 
de topire.

treaga masă umană este atît 
mică, încît se cuprinde de 60 
miliarde de ori în masa globului 
pămîntesc, iar acesta, la rîndul 
lui, nu este decit abia a 300.000-a 
parte din sistemul

☆
Cea mai bogată 

re se dezvoltă în 
lor. : 
melci, 
larve și fluturi foiesc în acest frun
ziș, care stă la baza hranei aces
tei populații de animale variate. 
In Filipine, unele broaște nu mai 
coboară la apă spre a depune 
ouăle, cum fac celelalte specii de 
broaște, ci depun ponta 
cornet făcut 
vele cind ies 
de dedesubt.

solar.

viață în pădu- 
coroana arbori- 

Păsări, mamifere, batracieni, 
, furnici, lăcuste, coleoptere,

într-un 
din frunze, iar lar- 
din ouă cad în apa
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☆
Botanistul sovietic Gr. Șlikov se 

ocupă de aproape un sfert de se
col cu inventarierea plantelor cu
noscute. In acest scop a făcut nu
meroase călătorii în Europa, Asia 
și Africa. In prezent, savantul fi
xează la 250.000 numărul plante
lor cunoscute.

☆
In curînd sistemul solar nu va 

-nai avea secrete pentru oameni. 
Cosmonauții îl vor explora în în
tregime. Și cînd te gîndești că în-

Curiozități

Cit 140 de oua de găină
* La muzeul zoologic din Paris 

sînt expuse două ouă de Epiernis, 
o pasăre uriașă care a trăit clnd- 
va în Madagascar. Aceste ouă au 
înălțimea de 32 cm. și diametrul 
de 22 cm. Intr-un astfel de ou, cu 
un volum de 8 litri, încap 140 de 
ouă de găină. Dintr-un ou de 
Epiernis s-ar putea prepara o om
letă pentru 70 de persoane I

Revelion în aprilie
• Turiștii care trec prin Birma- 

nia au prilejul să sărbătorească 
Anul Nou la... 14 aprilie. Intr-ade
văr, potrivit tradițiilor poporului 
birman, sosirea noului 
sărbătorită la această 
altfel, in Birmeaia.
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Se mai înșeală omul
Am un prieten în blocul H din 

strada Constructorilor Petroșani. 
Locuiește la parter. De citva timp 
omul era stăpintt de o idee fixă. 
I se năzărea că fov. Cristea Pe
tru, de la apartamentul 7, li face 
in ciudă.

Intr-o zi mi-a spus:
— Uite care-i povestea. E unul 

deasupra mea care mă deranjează 
cu tot felul de zgomote. Nu s-ar 
putea să-i faci un articol critic ? 
Credeam că U cunosc bine pe 
prietenul meu. Părea om serios 
care nu căuta nimănui nod în 
papură. Da, trebuie să-l ajut — 
mi-am zis — și m-am așezat ia 
masa de scris. Ei dar parcă poți 
ști sub ce fel de haină iși ascun
de omul caracterul lui adevărat ? 
Așa și cu prietenul meu: In bloc 
nu mai era cel pe care-1 știam 
eu la serviciu, liniștitul care nu 
căula nimănui nod în papură. Ii 
cășunase lui că vecinul de la 7 
M deranjează In mod intenționat 
și pace. Nu putea nimeni să-l con
vingă de contrar.

Am scris articolul, a apărut dar 
parcă tot nu eram împăcat. Am 
vorbit de rău un om cu care eu per
sonal nu aveam nimic. Și uite așa, 
la ședința de bloc, la care am 
participat recent, a ieșit la iveală 
că nici prietenul meu nu-i cei mai 
liniștit din bloc. Zgomot face toa
tă lumea, cind zugrăvește casa 
sau iși aranjează mobila în dormi
tor, dar omul pornit pe ranchiună 
e înclinat să creadă că vecinul 
de sus o face în mod intenționat. 
De, se mai Înșeală omul. Așa că 
tev. Cristea nu e vinovat I

I. CRISTESCU
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Zăpada aduce multă bucurie copiilor. Prima zăpadă întrerupe 
odihna săniuțelor și patinelor, iar lupta cu zăpadă antrenează 
și pe cei mari. Acum prima zăpadă e pe ducă. A rămas doar pe 
tele munților și imortalizată pe peliculă.

— Nu-i nimic va veni, alta — se consolează copiii.
----------------- 0-----------------

Note de călătopie K HI V

brusc 
pînă 
cres-

a avut loc la 
Mediu, a păs- 
cuceririle arhi-

Khiva este un 
arhitectural,

drept 
deși 4

prin
vorbind edificiile 

ne incintă ochiul prii 
și prin culorile carpa

de toate, 
ansamblu 
în cea mai mare parte

mult 
prin

dar 
mai 
Bu-

te surprinde 
conice ale 
minaretele

Muncitoarea Furdui Maria a trimis nu de mult co
mitetului sindicatului de la U.R.U.M.P. o earte poș
tală ilustrată însoțită de următoarele cuvinte: Pe
trec zile minunate în frumoasa stațiune balneo-di- 
materică Govora. Grija deosebită ce se acordă aici 
fiecărui om al muncii m-a emoționat. Vă mulțumesc 
din inimă !

an 
dată, 

fieeare 
put de lună es
te întîmpinat 
cu o deosebită 
solemnitate.

Originea tnlM mnett
Moneda este un cuvînt ce se 

întîlnește într-un număr impre
sionant de limbi. De unde pînă 
unde a ajuns acest cuvînt să de
semneze etalonul In schimbul că
ruia se poate procura în mod cu
rent orice fel de produse ? Origi
nea lui o aflăm în istoria poporu
lui roman. In templul ridicat zei
ței Junon Maneta romanii au in
stalat primul atelier unde s-au 
bătut cele dinții semne de schimb 
sau semne monetare — cum li s-a 
>is ia urmă și pînă în zilele noas
tre.

Tradițiile arhitecturii monumen
tale în Asia Centrală s-au conso
lidat încă din epoca de naștere a 
feudalismului, în emiratele prospe
re, în ciuda perioadelor de inva
zie și de decadență. Orașul Khiva 
a cărui întemeiere 
începuturile Evului 
trat cu fidelitate 
tecturii.

înainte 
gigantic 
provenind
de la sfîrșitul veacului al XVIII- 
lea și din veacul trecut. Așa 
aceste monumente sînt 
noi ca cele ce le vezi 
hara și Samarkand.

Trecînd prin Khiva 
mulțimea de turnuri 
minaretelor, mai ales
de la Palvan-Kari, Seidbai, Djuma, 
Kuk-Minar, dispuse într-o singură 
linie, parcă după statură. Ca și 
în cetățile înaintate în meșteșugul 
construcțiilor, în Khiva te întîm- 
pină portalele cu nume răsunător: 
Sirgazi-han, Kufli-Murad-inaq, Mu- 
hamed-Rahhim-han, ctitori ai lor 
din epoca feudalismului. Cupolele 
bazarelor adăposteau mulțimea a- 
flată odinioară în forfota strigă
rilor din tîrgurile orientale. Murii 
vechi din piatră și chirpici cu 
bastioane de pază determină si
lueta orașului și-ți amintesc de e- 
poca emirilor, eu fast și caravane 
dar și cu lîneeziri, prejudecăți și 
exploatare.

In epoca de marasm economic 
și politic pe eare a cunoscut-o 
Asia Centrală într-o vreme cînd 
în Europa (veacul a] XVIII) bur
ghezia lupta pentru putere, în 
Khiva se petrecea o înflorire a 
meșteșugarilor, consecință a dez
voltării principatului și a relațiilor 
sale economice mai cu seamă cu 
Rusia.

La 
Khiva 
formele lor 
telor de faianță nu au nimic 
ginal, nimic care să nu fi fost rea
lizat în mod măestru mai înainte, 
în marile 
Buhara și 
soleul lui 
cavou al 
impresionează prin forța 
sale și prin virtuozitatea 
mentației cu motive vegetale exe
cutată în faianță albă și albastră. 
Aceste faianțe au fost lucrate de 
un maestru ceramist din Khiva pe 
nume Abdulah-Djin, adică „spiritul 
rău" poreclă ce i s-a dat pentru 
îndemînarea sa cu adevărat „vră
jitorească".

Ca și în epocile de strălucire 
medievală, construcțiile de uz ci
vil continuau să fie un domeniu 
de lucru intens pentru arhitectii 
din Khîva ultimelor două secole. 
Palatele hanilor, cum este cel 
Iui Kurniș-han în interiorul cita* 
delei sau al lui Tașkhauli (1832— 
1841) în incinta orașului precum 
și altele, sînt dezvoltări ale for
melor clasice ale edificiilor civile, 
dar pe o scară mai mare și cu o 
ornamentație mai somptuoasă. Aici 
tradițiile populare ale meșteșuga
rilor khivani în domeniul arhitec
turii și decorării dobîndesc ma
turitatea lor și vădesc toată per
fecțiunea lor.

După victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie progre
sele pe toate planurile de vi^M 
n-au întîrziat să apară. Din păs
trătoare de tradiții, Khiva a de
venit ea însăși o școală de forme 
noi, de noi modele de frumusețe, 
perlă în salba de perle mai vechi 
și mai noi din Asia de Mijloc.

ateliere de arhitectură 
Samarkand. Totuși mau- 
Pehlivan-Mahmud (1835), 
dinastiei Kungraților, te 

liniilor 
orna

prof. LIVIU ALEXANDRU

Atitudini: Cine 3 tras cele 
învățăminte

Gu alt ev a zile in urma, 
vizitam cei de-al TV-lea 
Pavilion de mostre. Mul
țimea se scurgea in șuvoa
ie nesiîrșiie in toate di
recțiile. Minunatele expo
nate atrăgeau privirile tu
turor.

Am poposit in sectorul 
unde erau expuse mobile. 
Exponate splendide. Nu 
știai la care să privești. Su
frageria „Bilea", canapeaua 
„Cat păți', biblioteca „Doi
na", masa rotundă „Club", 
camerele produse la Bu
curești, Arad și Blaj, bu
cătăriile executate cu gust 
și fantezie iți iurau ochii.

Pentru o clipă atenția 
mi-a fost distrasă de un 
copil de vreo 5 ani care 
s-a oprit alături de mine, 
Împreună cu mama sa. Con- 
templau mobilele. Deodată 
copilul puse o Întrebare, 
care la început mă sur
prinse :

— Mămică, astea sini 
franțuzești 7 — Întrebă ei 
arătînd spre o mobilă.

— Nu puiule, sint romi
nești — răspunse mama 
zlmbind și cu o vădită 
plăcere că băiețelul se do
vedește a ti cunoscător a 
mai multor popoare.

Cum istețul băiețel mi-a 
suscitat interesul, am con
tinuat drumul in urma lui 
spre sectorul «înde erau ex
puse covoarele persane, din 
bumbac, și... din masă plas
tică. Toate de-a dreptul c- 
legante. Demonstrau, de la 
alegerea culorilor și armo
nizarea desenului, mult 
gust și simț artistic.

— Astea-s americane ?— 
Întrebă perspicacele băiat 
cind văzu că mamă-sa ad
miră covoarele.

— Nu Gigei, (i-am mai 
spus: sint rominești — zise 
mama fără să zimbească 
de astădată.

La sectorul tricotaje bă
iețelul, după cum aflasem 
se numea Gigei, auzind co
mentariile mamei privind 
un jerseu care atrăgea pri
virile prin frumusețea iui,

mai multe

adresate unei alte vizita
toare, socoti că e timpul 
să intervină.

— Așa-i mamă că astea 
sint englezești ?

Subit, bujorii din iața 
mamei dispărură, tenul că- 
pățind expresia unui om 
care are crampe.

— Nu ti prost. Gigei. Și 
astea sini rominești — 
spuse mama privind in jur 
la vizitatorii care începeau 
să se amuze copios pe sea
ma galelor făcute ia rind 
de copilul precoce. Mama 
l-a luat de mină și-a por
nit spre alt sector.

Se opri la sectorul de 
mașini casnice. „F ram"-uri 
splendide, aragaze de ul
timul tip, adevărate biju
terii. mașini de spălat, un 
nou model de aspirator și 
multe altele te îndemnau 
să le cumperi, să le vezi 
în gospodărie. Mama lui 
Gigei privi cu nesaț. Gigei 
sta cuminte. Experiențele 
anterioare îl potoliseră. Se 
frămînta în loc. Probabil că

acasă auzise atît de mult 
despre „faimoasele" produ
se din occident și mai ales 
in domeniul mașinilor, in
cit de astădată se simți 
sigur pe poziție.

— Dar astea, așa-i că 
sint eivefiene ? — răsună 
glasul lui Gigei.

Mama se făcu stacojie 
la țață și numai cu un 
eiort vizibil izbuti să arti
culeze cu vocea sugruma
tă de furie:

— Măgarule I Toate as
tea, înțelegi, toate astea 
sint rominești I

Gigei a rămas stupefiat 
o clipă, dar apoi cu prom
ptitudinea ce-1 caracterizea
ză răspunse cu o voce care 
trăda regret :

— Ce frumoase sint I Ce 
păcat că acasă nu avem 
nimic rominesc.

V. ADRIAN

P. S. Sîntem convinși că 
mobila, aragazul, covoarele 
din casa în care locuiește 
Gigei sint rominești, dat 
părinții cosmopoliți. Rac 
dar se mai întlmplă I Poa
te că mama a tras niscai
va Învățăminte.
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Preocupări ale muncitorilor aninoseni!
Ajutor în munca minerilor
Printre brigăzile fruntașe din 

flfrsectorul VIII electromecanic se 
numără și brigada de tineret con
dusă de lăcătușul Puncs Iosif. De 
cînd a preluat conducerea acestei 
brigăzi, care execută construcțiile 
metalice pentru sectoarele minei, 
tînărul Puncs Iosif s-a străduit să 
organizeze cit mai temeinic lucrul 
in așa fel încît toate comenzile 
să fie executate la timp și de bu
nă calitate. Datorită hărniciei și 
priceperii cu care lucrează, mem
brii brigăzii au contribuit din plin 
la terminarea în termenul stabilit 
a lucrărilor de montare la puțurile 
oarbe nr. 6 și 7, a lucrărilor de 
reamenajare a tunelului Aninoasa- 
Piscu, precum și a puțului nr. 1 
Piscu.

La succesele obținute își aduc 
eontribuția toți membrii brigăzii 
printre care se numără lăcătușii 

rFeher Gheorghe, Szuhan Francisc 
și Ștoker Andrei.

L Minerii sectorului III luptă 
’ pentru îndeplinirea 

angajamentului
Greutățile ivite în exploatarea 

unor strate, precum și distanța ma
re de la locurile de muncă la pu
țul de extracție, au făcut ca la 
sfîrșitul lunii august minerii din 
sectorul III să fie datori față de 
planul anual la zi cu aproape 
2.600 tone de cărbune. Fiind sin
gurul sector rămas sub plan, con
ducerea minei a luat măsuri de 
asigurare a condițiilor necesare 
pentru ca și minerii de la Piscu 
să încheie anul cu planul depă
șit. Ținind seamă de timpul scurt

------------------- O

ZI DE N
Zilele trecute, Casa pionierilor 

din Lupeni, în colaborare cu con
ducerea unității de pionieri de la 
Școala de 8 ani nr. 2 din locali
tate, a organizat o întîlnire a pio
nierilor și elevilor de la această 
școală cu minerul Kocsik Mihai. 
La întîlnire au luat parte peste 
200 de elevi și cadre didactice.

Cu deosebit interes au urmărit 
elevii și pionierii cuvintele tova
rășului Kocsik Mihai care a vor
bit despre viața grea a minerilor 
din trecut, despre viața nouă, lu
minoasă, plină de bucurii pe care 
o trăiesc azi, despre realizările și

care a mai rămas pînă la finele 
anului, întreg colectivul sectoru
lui a pornit la muncă cu eforturi 
sporite, apropiindu-se cu fiecare zi 
de îndeplinirea planului anual. E- 
forturile au fost încununate de 
succes: la mijlocul acestei luni 
ei au extras ultima tonă din mi
nusul de producție.

In dimineața zilei de 29 noiem
brie sectorul avea peste planul 
lunar 1406 tone de cărbune, iar 
peste cel anual la zi cantitatea de 
329 tone. La succesele obținute de 
sector în ultimul timp, o contri
buție de seamă au adus-o brigă
zile conduse de tov. Schneider 
Francisc, Bulgaro Gheorghe și Li- 
ciu Vaier. In această lună, de e- 
xemplu, minerii din brigada con
dusă de tov. Schneider au extras 
peste plan 658 tone de cărbune. 
Colectivul sectorului III este ho- 
tărît să-și sporească și mai mult 
eforturile pentru ca în luna de
cembrie să obțină suecese și mai 
însemnate.

Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă

De cîtva timp, la sectorul de 
investiții al minei Aninoasa se 
experimentează un nou tip de per
forator pentru găurile de mină. 
Noul tip de perforator, al cărui 
sfredel funcționează prin rotație 
și percuție, a dat rezultate bune. 
Montat pe o mașină de încărcat 
pneumatică, el reduce complet e- : 
fortul fizic al minerilor, perforea- i 
ză o gaură de 2 m. în 2—3 minu- ' 
te, iar datorită sistemului hidrau
lic de stropire, se elimină în ma
re măsură praful rezultat din per
forare.

EUITĂT
succesele obținute de mineri în 
producție.

La sfîrșitul întîlnirii a luat cu- 
vîntul pioniera Tomșa Mariana, 
președinta unității de pionieri, ca
re a mulțumit tovarășului Kocsik 
Mihai pentru cuvintele frumoase 
pe care le-a adresat pionierilor 
angajîndu-se totodată în numele 
elevilor școlii să urmeze exem
plul viu al minerilor.

Intîlnirea s-a 
frumos program 
levii școlii.

încheiat cu un 
artistic dat de e-

I. CIOBTEA 
corespondent

In vitrinele librăriilor

„Mill." de Pavel ipasov
Romanul „Rechinii..." de scrii

torul bulgar Pavel Spasov prezin
tă un tablou vast al lumii burghe
ze de la sfîrșitul deceniului al 
treilea și demască natura hrăpă- 
reață a capitalismuluL

Pavel Spasov ne prezintă socie
tatea capitalistă în perioada «Ti
zei, structura ei socială, contra
dicțiile fundamentale ce o ruinea
ză. Cititorul găsește în acest ro
man nu numai stratificarea pe cla
se a societății, ci și diferențierile 
în cadrul fiecărei clase.

Lumea negustorilor de cereale, 
mari sau miei, procesul de jefui
re a maselor, resortul intim care-1 
generează, raportul dintre oameni, 
fie cel dintre diversele pături de 
exploatatori, fie dintre aceștia și 
oamenii muncii, sînt bine și con
vingător descrise. Sistemul capita
list e demascat eu forță și pe ba
za unei profunde cunoașteri a vie- 
tii. Pavel Spasov nu operează cu 
simboluri, ci cu fapte și oameni 
reali, eu întîmplări vii și ființe 
vii, urmărite pe linia acțiunilor 
lor.

La polul opus lumii capitaliste 
se găsesc într-o comunitate de 
interese proletariatul și țăran im pa 
Activitatea comuniștilor bulgari se 
intensifică în perioada crizei și, 
așa cum arată Spasov, sînt orga
nizate greve și acțiuni pentru de
mascarea negustorilor de cereale 
care înfometează populația orașe
lor și jefuiesc țărănimea săracă.

Critica și cititorii bulgari au pri- j 
mit cu multă căldură acest romfân. j

_ = ==-------

Secția de croitorie nr. 10 din Lonea deține de mai multă vreme 
drapelul de fruntașă în muncă. Nici nu-î de mirare. Aici lucrează doar 
utemiștii Ungur Vasile, Furdui Nicolae, Crișan Mihai și Oprișa Mi
hai, care se văd în prim plan in clișeu, a căror hărnicie și price
pere au sporit prestigiul secțiet

Toate torțele pentru Indapliniraa 
planului fizic in construcții

(Urmare din pag. l-a)

geruri, care constituie o frînă în 
activitatea de construcții. Ce tre
buie să facă în prezent construc
torii pentru a putea recupera o 
cît mai mare parte din rămînerea 
în urmă în ee privește planul de 
predări ?

In primul rînd, trebuie luate 
măsuri urgente sa pe șantierele 
Braia II, Livezeni și Petrila, toate 
blocurile prevăzute în pianul de 
predări să fie închise cu geamuri, 
iar la casele de scări să se mon
teze ușile. Totodată, acolo unde 
încă nu există praf hidrofob, pe 
acoperișuri trebuie pus carton gu
dronat pentru a opri pătrunderea 
umezelii in interior.

In al doilea rînd, toate condu
cerile șantierelor au datoria să 
organizeze lucrările interioare de 
finisare în 2 și 3 sehimburi. Pen
tru aeeasta, trebuie montate sobe 
provizorii de tablă în bucătăriile 
apartamentelor pentru încălzirea 
încăperilor și să fie asigurat ilu
minatul interior. In asemenea con
diții — ehiar în schimburile 2 și 
3 — se pot face grunduiri la ten
cuieli, montarea parchetului, tur
narea și șlefuirea mozaicului, lu
crări de montaj la instalațiile sa
nitare, de apă și electrice. Este 
important ca echipele din toate 
schimburile să fie încadrate * cu 
muncitori calificați, asigurată a- 
sistența tehnică de către maiștri 

și ingineri și — un lucru deosebit 
de însemnat ■— schimburile de 
noapte să aibă la îndemînă toate; 
materialele necesare lucrului la; 
obiectivele respective.

O atenție deosebită trebuie să i 
se dea în aceste săptămîni lucră-1 
rilor pe șantierele cartierelor Braia ; 
II Lupeni și Llvezeni-Petroșani. Aici 
se cer urgentate terminarea și pune
rea în funcțiune a centralelor ter
mice și terminarea lucrărilor del 
instalații, montaje, racorduri la
canalele de distanță—termice pen
tru asigurarea încălzirii normale a 
apartamentelor. Și la aceste lucrări 
— ținînd cont de extrema lor ur
gență — se cere organizarea lu
crului pe mai multe schimburi, cu' 
condiția să se asigure iluminatul 
interior și exterior. De pildă, îm
pachetarea conductelor cu vată de 
sticlă se poate face și noaptea, 
dacă traseul este iluminat.

In atenția constructorilor tre
buie să stea și luarea măsurilor 
tehnico-organizatorice — în bună 
măsură neglijate pînă acum — în 
vederea terminării pregătirilor de 
iarnă și asigurarea continuității 
lucrului pentru realizarea ritmică 
a planului pe 1963 încă din pri
mele decade ale lunii ianuarie. 
Trebuie asigurate fronturile nece
sare de lucru, stocurile tampon de 
materiale, buna funcționare a u- 
tilajelor și mijloacelor de trans
port, iar în ce privește condițiile 
de trai ale muncitorilor, repara
rea spațiilor de locuit — acope
rișuri, uși, ferestre, dușumele — 
asigurarea combustibilului necesar 
încălzirii, organizarea de activi
tăți cultural-educative ete. După 
terminarea lucrului pe șantier, în 
timp de iarnă muncitorul construc
tor să găsească condiții optime de 
odihnă și recreere.

Restanța în planul de predări a 
noilor blocuri pe șantier este mare 
pe fiecare șantier. De aceea, or
ganizațiile de partid de pe șan
tiere trebuie să mobilizeze colec
tivele respective, să îndrume or
ganele sindicale pentru a-și con
centra toată atenția și forțele în 
scopul finisării și dării în folo
sință a cît mai multe apartamente 
pentru mineri. Toată atenția con
structorilor din Valea Jiului, toate 
forțele lor să fie concentrate asu
pra realizării obiectivelor fizice 
planificate pe ultima lună a anu
lui 1

„Se caută un vinovat" de Marcel Ayme
Piesa lui Marcel Aymă, „Se cau

tă un vinovat", se remarcă prin 
vigoarea cu care sînt demascate 
moravurile societății capitaliste 
contemporane. Numeroasele situații 
de un comic gras au darul, pe 
lîngă că apelează la rîsul izvorit 
din disprețul față de reprezentanții 
lumii burgheze, de a înfățișa în 
mod autentic drama unui om sim
plu în orînduirea în care stăpînul 
atotputernic este sacul cu bani.

Ni se înfățișează orizontul îngust 
al slujitorilor statului burghez, lip
sa lor de scrupule, mărginirea, a- 
titudinea de servilism și ploconire 
în fata banului. Procurorii Mail- 
lard și Bertolier, reprezentanți ti
pici ai justiției burgheze, sînt a- 
nrestecați în tot felul de matra- 
pazlîcuri; ei se felicită reciproc 
pentru fărădelegile ce le comit. 
Profesiunea pentru ei nici pe de
parte nu înseamnă dorința de a 
descoperi adevărul, ci este un mij
loc de a procura bani pe căi ne
cinstite, un mijloc de a parveni 
prin obținerea unor sentințe ne
drepte.

După comiterea crimei din Rus 
de Baccara, Valorin este adus pe 
banca acuzaților. Deși nu există 
probe împotriva lui, procurorul 
Maillard, prin tertipuri, obține con
damnarea lui la moarte. „Lumea 
bună", lumea celor ce „apără" 
dreptatea î! felicită pe procuror. 
Dar se ivește un lucru neprevăzut. 

Valorin evadează și află amănunte 
din viața extraconjugală a procu
rorului care este amantul Rober- 
tei, soția lui Bertolier. „Lumea bu
nă", pusă în fața posibilității de 
a fi demascată, încearcă diverse 
compromisuri Acestea nu izbutesc, 
dar au ca rezultat evidențierea fa
riseismului și a ignoranței ce dom- 

ooaoooooooooooooooeoooooooooaoeooooo

Cronică teatrală

nește în această lume. Juliete Mail
lard se dovedește a fi o ființă 
mărginită, Roberte se concretizează 
în ipostaza unei femei de mora
vuri ușoare, Bertolier se arată în 
lumina deplină a lașității, iar 
Maillard — completînd această 
galerie de mostre din „lumea 
bună" — apare ca fiind tipul 
exponentului cinic, fără veleități, 
al justiției burgheze. Cei doi pro
curori au o trăsătură comună care-i 
unește: se ploconesc pînă la pă- 
mînt în fața lui Fripon, milionarul 
în mîinile căruia se întîlnesc firele 
întregii vieți politice și economice 
din stat, care dictează miniștrilor, 
aparatului de represiune. Fripon se 
călăuzește după deviza că banul 
poate fi obținut pe orice căi: cri
mă, jaf, violentă. In aparatul său 
domnesc gangsterii care sînt re- 

prezentați prin Lambourde și Go
rin. In slujba lui primește doar oa
meni ai căror miini sînt pătate de 
singe și pe care, prin influența sa, 
i-a scăpat de la spînzurătoare. Un 
astfel de ins este Dujardin, ade
văratul ucigaș din Rue de Bac
cara. De acesta însă Fripon se 
leapădă în momentul cînd constată 
că încearcă să submineze intere
sele sale.

Un loc cu totul aparte îl ocupă 
în piesă Valorin. El este omul care 
se revoltă nu numai împotriva ne
dreptății ce i se face lui, ci și îm
potriva nedreptăților puse la cale 
de lumea Friponilor, a Maillarzi- 
lor și Bertolierilor. Prin gura lui 
Valorin protestează poporul împo
triva nedreptății, a minciunii și 
jafului; poporul își varsă ura la 
adresa celor ce-i asupresc. Valorin, 
datorită spiritului său protestatar, 
disprețului său față de „lumea bu
nă", intransigenței sale este un 
demn reprezentant al poporului 
dornic de dreptate, visînd o lume 
mai bună, în care adevărul, con
științele curate să triumfe.

Deși timpul de montare a piesei 
a fost scurt, totuși regia (Gheor
ghe Iordănescu, Dumitru Căpitanu 
și Ioan Tifor) a izbutit să creeze 
un spectacol din care s-au desprins 
cu limpezime ideile esențiale. Pe 
lîngă ideile prin care se demască 
concepția, hrăpăreția și neomenia 
In societatea capitalistă, s-au evi

dențiat acrie idei care au darul să 
scoată în relief faptul că lumea 
atît de putredă a jefuitorilor și-a 
trăit traiul, ea se clatină sub im
pulsul conștiințelor noi, curate, 
care ridică o stavilă de netrecut 
în calea celor ce prin teroare, în
șelăciune și ipocrizie își impun do
minația. Jocul interpreților a fost 
îndreptat pe făgașul simplității, 
evitîndu-se încărcările inutile. In 
actele I și II am asistat la un spec
tacol desfășurat in ritm antrenant, 
susținut, conform cu genuL Aceste 
atribute au lipsit sau au fost mai 
puțin evidente în actele III și IV, 
cînd s-a manifestat o scădere ne
justificată.

Dintre interpreți s-a remarcat 
mai ales Dimitrie Bitang (Valorin). 
Spontaneitatea, lipsa oricărui arti
ficiu sînt caracteristicile jocului 
său. Trecerea din situația de acu
zat în ipostaza de acuzator s-a fă
cut firesc, ca rezultat al procesu
lui lăuntric de revoltă ce animă 
acțiunile personajului. In mînuirea 
replicii, interpretul a dovedit is
cusință, un umor nealterat. I se pot 
reproșa unele apariții în actele 
III și IV cînd n-a fost suficient 
de convingător. Pe linia unei in
terpretări meritorii se sițuează și 
jocul lui Longin Mărtoiu (Procuro
rul Maillard). A înfățișat cu în
țelegere tipul slujbașului burghez 
lipsit de conștiință, de personali
tate, care acționează în baza di
rectivelor primite, așteptînd în 
acest fel măriri nemeritate. Cons
tantin Possa (Procurorul Berțolier) 

a izbutit să zugrăvească chipul o- 
mului hrăpăreț și laș, iar loan Ti
for (Louis Andrieu) pa cel al func
ționarului modest, lipsit de pers
pectivă într-o lume în care dom
nesc legile junglei. Viorica Tifor 
(Roberte Bertolier) s-a remarcat 
prin vioiciunea scenică, iar Dana 
Pantazopol (Juliette Maillard) prin 
redarea trăsăturilor esențiale ale 
personajului: ignoranța și ipocri
zia. Pe . alocuri a fost mult prea 
reținută, neevidențiind în suficien
tă măsură caracterul fals al acțiu
nilor personajului. Cuplul Traian 
Dănescu (Lambourde) și Ștefan 
Iliescu (Gorin) n-a fost convingă
tor. fiind în afara lumii pe care 
o reprezenta. Cinismul a fost o 
mască vizibilă, afișată, fără a avea 
darul să solicite dezaprobarea și 
condamnarea spectatorului. Cons
tantin Miron (Fripon) ne-a înfăți
șat ferocitatea personajului, îngîm- 
farea extremă și lipsa de bun simt. 
Poate dacă personajul ar fi fost 
conceput de regie mai puțin ca
ricatural și dacă modul în care 
acționa ar fi oglindit mai temeinic 
izvoarele raționale, ar fi fost 
ma: autentic. Nici soluția cu tro
nul pentru a sublinia fața de dicta
tor a personajului, mal precis a 
banului în lumea capitalistă, nu 
ni s-a părut cea mai fericită. Apa
riții agreabile au reușit: Georgeta 
Nicoiae (Rened Andrieu), Elena 
Nicodim (Louise) și Aurel Crăciun 
(Dujardin), ultimul remarcîndu-se 
prin simplitate în joc, printr-un 
umor sec, adecvat.

V. FtlLEȘI
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Novosibirsk
se dezvoltă

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
Agenția de presă Novosti trans
mite :

in primele 10 luni ale acestui 
an muncitorii și funcționarii din 
orașul Novosibirsk, cel mai mare 
cerlru industrial și cultural al Si
beriei, au primit 10.000 de aparta
mente noi. In aceeași perioadă la 
Novosibirsk au fost construite 9 
școli, s-au deschis 100 de maga
zine, braserii și cantine, 7 noi spi
tale și policlinici, citeva cinemato
grafe, a intrat în funcțiune o fa
brică de lapte.

Potrivit planului de 
a orașului, în perioada 
la Novosibirsk vor ii 
108.800 de apartamente

dezvoltare 
1959—1965 
construite 
noi.

Crește lungimea 
căilor ferate 
electrificate

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite .-

Feroviarii sovietici au terminal 
trecerea la tracțiune electrică a 
magistralei Moscova—Tbilisi, cu 
a lungime de 2.500 km. De acum 
înainte locomotivele electrice vor 
putea remorca trenuri pe linia 
Moscova — Transcaucazia cu o 
viteză de 160 de km. pe oră.

Uniunea Sovietică ocupă primul 
Joc în lume în ceea ce privește 
lungimea căilor ferate electrifi
cate.

Filmul documentar 
„Străpungerea 

blocadei**

A. I. Mikoian s-a întîlnit 
cu președintele Kennedy

WASHINGTON 30 (Agerpres).-- 
TASS transmite:

întrevederea dintre A. I. Miko
ian, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și J. 
Kennedy, președintele S.U.A., care 
a avut loc la 29 noiembrie a 
rat 3 ore 15 minute.

După încheierea ei, A I. 
koian a declarat următoarele 
meroșilor corespondenți americani 
și străini adunați la Casa Albă:

„Am avut cu președintele Ken
nedy un schimb de păreri în pro
blemele care interesează cele două 
țări ale noastre, mai cu seamă în

du-

Mi-
nu-

problema cubană. Ne-am înțeles 
cu președintele că vom da instruc
țiunile corespunzătoare — guver
nul sovietic, din partea sa, preșe
dintele, la rîndul său — reprezen
tanților noștri la New York pentru 
ca ei să continuie tratativele le
gate de desăvîrșirea reglementării 
situației din 
ralbllor".

Casa Alba 
declarație în 
fost examinate un număr de pro
bleme care prezintă un interes co
mun, atenția principală fiind con
centrată asupra problemei cubane.

regiunea Mării Ca-

a dat publicității o 
care se spune că au

0

Sporește numărul membrilor
P. C. Fpancez

PARIS 30 (Agerpres). 
transmite:

In anul care a trecut în rîn- 
durile Partidului Comunist Fran 
cez au intrat 48.000 de noi membri. 
In întreprinderi, în orașe și sate au 
luat ființă 1.350 de celule noi ale 
partidului comunist. Aceste date 
sirjt citate în declarația Biroului 
Politic al P.C. Francez, consacra
tă începerii campaniei de pre
schimbare a carnetelor de partid 
pe 1963.

In

TASS

momentul de fată, se sublinia-

ză în declarație, există condiții 
pentru o și mai mare întărire a 
partidului. La recentele alegeri par
lamentare, 4 milioane de bărbați 
si femei din Franța au aprobat li
nia politică și activitatea partidu
lui comunist. Ei consideră că 
acest partid, care luptă neobosit 
împotriva guvernului de Gaulle, și 
a politicii lui constituie forța prin
cipală a opoziției din ce în ce mat 
puternice împotriva regimului 
terii personale.

pu-

0

Declarafia Biroului Consiliului 
Nafional al Păcii din Franța

NEW YORK 30 (Agerpres).
Adunarea Generală a discutat

29 noiembrie raportul anual 
Agenției internaționale pentru 
nergia atomică.

Adunarea a adoptat în unanimi
tate un proiect de rezoluție care 
a fost propus de delegațiile Ar
gentinei, Braziliei, Bulgariei, Ca
nadei, Ungariei, Japoniei, Poloniei 
Uniunii Sovietice, S.U.A., Iugosla

viei, Indiei și Pakistanului care 
aprobă hotărîrea cu privire la 
convocarea celei de-a treia confe
rințe internaționale pentru folosi
rea pașnică a energiei atomice sub 
egida O.N.U. Rezoluția propune 
secretarului general al O.N.U. să 
facă pregătirile 
în vederea acestei 
urmează să aibă 
anului 1964.

corespunzătoare 
conferințe, cars 
loc în toamuA

0

Dezbateri pe marginea 
raportului celor 17 țări

MOSCOVA 30 (Agerpres). — ~ 
TASS transmite :

Filmul documentar „Străpunge- g 
rea blocadei", despre apărarea Le- 8 
ningradului în anii 1941—1944, o | 

produc/ie a studioului de televiziu- g 
ne din Leningrad, ilustrează toate g 
etapele celor 900 zile de apărare 8 
a Leningradului.

ooooooooooooooooooooooooooooooooc

PARIS 30 (Agerpres). 
transmite:

Biroul Consiliului Național al 
Păcii din Franța a dat publicității 
o declarație în care condamnă po
litica guvernului francez de creare 
a „forței atomice de șoc" și de 
respingere a oricăror tratative in
ternaționale cu privire la dezar- _ 
mare.

In declarație se subliniază că 
guvernul francez se eschivează din 
nou de la ședințele Comitetului 
celor 18 pentru dezarmare, cate 
au reînceput la Geneva, în timp 
ce Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat o rezoluție în care sa 
cere Comitetului celor 18 să ob-i 
țină încheierea cît mai grabnică

TASS a unui acord cu privire la 
marea generală și totală, 
această rezoluție, amintește 
au votat în Comitetul Politic re
prezentanții a 97 de țări. Impotri 
vă nu a votat nimeni. Numai Fran
ța s-a abținut.

dezar- 
Pentru 
Biroul.

NEW YORK 30 (Agerpres)
La ședința plenară a Adunării 

Generale a O.N.U. din 29 noiem
brie a fost reluată discuția gene
rală pe marginea raportului Comi
tetului Special al celor 17 țări 
creat pentru examinarea problemei 
traducerii în viață a Declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale.

Mahmud Riad, reprezentantul 
R.A.U., care a luat cuvîntul la șe
dință a arătat că în anii care au 
trecut de la adoptarea declarație* 
colonialiștii au fost alungați din 
multe țări și că această declara
ție insuflă speranțe în inimile oa
menilor care mai luptă pentru eli
berare. El a criticat cu asprime 
dominația colonială a Angliei în 
Rhodesia de nord, Nyassaland, 
Kenya și în alte regiuni ale Afri
cii.

Delegatul Indoneziei, Lambertus 
Palar, apreciind în ansamblu po 
zitiv rezultatele activității Comi
tetului celor 17 a scos în eviden
ță lipsurile acestei 
cele
spus el. Comitetul 
mai situația a 12

părerea delegatului indonezian, este 
necesar ca activitatea Comitetului 
să fie prelungită pentru ca la vii
toarea sesiune a Adunării Gene 
rale el să prezinte un raport cu*\ 
privire la situația din restul teri- * 
tonilor.

Reprezentanții Ghanei și Mali au 1 
«nfierat colonialismul callficîndu-1 țr 
ca un mare rău, ca o barbarie.

Reprezentantul Uniunii Sovietic?
, A. K. Gren, a subliniat că decla

rația cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale exprimă 
omeniri. Uniunea 
pronunțat și se va 
deauna împotriva
pentru că colonialismul este 
profundă contradicție cu sistemul 
nostru socialist, cu modul nostru 
de viață, cu concepția noastră 
despre lume

voința întregii 
Sovietică s-a 
pronunța întot- 
colonialismului, 

în

62 teritorii
activități. Din 

dependente, a 
a discutat nu- 
teritorli. După

©Proteste împotriva procesului intentat Uniunii persoanelor persecutate de naziști
Un act samavolnic al justiției 

italiene
ROMA 30. (Agerpres).
Șapte persoane care au participat

- la demonstrația muncitorilor cons
tructori din Roma, care a avut loc

f la sfîrșitui săptămînii trecute și 
a fost împrăștiată de polițiști, au 
compărut la 29 noiembrie în fața

- instanței fiind acuzați de „încăl- 
i care a ordinei publice". Din an

chetă a reieșit că „acuzații" au 
fost molestați de către polițiști. 
Unul din arestați, după cum s-a 
constatat, nu a avut nici o legă- 
lură cu participanții la demonstra
ția.

vorbit despre 
dificile care 

70.000 de con- 
greva care a

Să înceteze procesulI
MOSCOVA 30 (Agerpres).
Intr-o declarație dată publicită

ții la 29 noiembrie, Comitetul so
vietic al veteranilor de război 
protestează cu hotărîre împotriva 
persecutării democraților din Ger 
mania occidentală. Comitetul chea
mă pe „toți veteranii de război, 
toate forțele iubitoare de pace să 
apere drepturile antifasciștilor ger
mani, pe adevărații democrați, pe 
luptătorii fermi pentru pace".

In declarația sa, comitetul cere

încetarea imediată a rușinosului 
proces Intentat Uniunii persoanelor 
persecutate de naziști.

publică 
Donald 
Anglia

Apelul pastorului D. Soper
LONDRA 30 (Agerpres).
Ziarul britanic „Times" 

apelul adresat de pastorul 
Soper opiniei publice din
pe care o cheamă să protesteze 
împotriva procesului înscenat de 
guvernul de la Bonn organizației 
antifasciste din R.F.G. Uniunea per
soanelor persecutate de naziști,

Demonstranții au 
condițiile materiale 
i-au îndemnat pe cei 
structori să înceapă
avut un caracter pașnic și legal.

După depozițiile martorilor acu 
zării, în special agenți ai poliției 
și după rechizitoriul procurorului, 
care a cerut să fie condamnați 
toți cei acuzați, s-a anunțat hotă- 
rîrea tribunalului potrivit căreia 
cei șapte participant! la demons
trație au fost condamnați la în
chisoare între 2—8 luni și la a- 
menzi între 10.000—20.000 lire.

■

--------------------©-------------------

Să se anuleze hotărîrea guvernului algerian 
de interzicere a

hotărîrea guvernului 
a interzice Partidul 
Algeria. In Declara- 
la 30 noiembrie de 

Republicam", Hadj

PARIS 30 (Agerpres).
I.a 30 noiembrie, Bachir Hadj 

Aii, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Algeria, a cerut să 
se anuleze 
algerian de 
Comunist din 
ția publicată 
ziarul „Alger
Aii caracterizează această hotărîre 
drept o „măsură gravă și cu totul 
ilegală". El scrie că această mă
sură este antidemocratică și „că 
nu poate fi decît pe placul impe
rialiștilor".

Atît înainte de războiul de eli-

P. C. din Algeria
berare, cît și 
pendențeL a 
Aii, comuniștii algerieni, 
număr a crescut în mod 
rabil în întreaga țară, nu 
dicat niciodată împotriva 
Politic al F.E.N. și nici împotriva 
guvernului. Atașat politicii sale da 
apărare a intereselor naționale ale 
poporului algerian. Partidul Comu
nist din Algeria va continua și de 
acum înainte să 
țiune progresistă 
ducînd în același 
tractive oricăror 
intereselor țării.

după obținerea 
declarat Bachir 

al

inde- 
Had) 
eăror 

conside- 
s-au ri- 
Biroului

susțină orice ao 
a guvernului, a- 
timp critici cons- 
acțiunl contrare

PRAGA. — La începutul acestui 
an Comitetul regional din Cehia de 
sud al Uniunii Tineretului Ceho
slovac u chemat tineretul la între
cerea pentru titlul de cel mai bun 
rationaiizator și pentru cele mai 
bune propuneri de raționalizare. 
Răspunzînd acestei chemări tinerii 
inovatori au făcut pînă acum pes
te 1.700 de propuneri de raționali
zare. La întrecere participă peste 
1.500 de tineri,72 brigăzi complexe 
de raționalizare și 126 de „posturi 
ale tehnicii noi'T.

că perioada care s-a încheiat s-a 
caracterizat printr-o considerabilă 
înviorare a creației artiștilor-mem- 
bri ai academiei. Cei mai buni 
pictori, sculptori și graficieni au 
acordat principala atenție 
luirii temelor contemporane 
ta plastică .

dezvă- 
în ar-

cunos- 
ai vieții publice din 
au organizat un co- 
amnistierea deținu

și pentru asigurarea

VARȘOVIA. — La Turoszow, în 
apropiere de granița cu R.D. Ger
mană se construiește o 
termoelectrică
1.400.000 kilowați - 
mare din R.P. Polonă.

centrală 
cu o putere de 

cea mat

noiembrie 
Adunarea 
Arte a

MOSCOVA. — Ha 29 
la Moscova s-a deschis 
anuală a Academiei de 
U.R.S.S. In raportul prezentat cu
acest prilej prot. Boris Ioganson. 
președintele Academiei, a subliniat

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani; Stt. Republicii nr. 56 Tel interurban 322; automat 269.

MILANO. — Un grup de 
cuți fruntași 
nordul Italiei 
mitet pentru 
ților politici
libertăților democratice în Portu
galia. Din comitet fac parte, prin
tre alții, profesorul Carlo Bo. de
putatul Vittorino 
tatul Francesco 
Elie Vittorini și 
personalități .

Colombo, depu- 
Scotti, scriitorul 
o serie de alte

numărul din 29PARIS In 
noiembrie al ziarului „L'Humaniti" 
Ettiene Fajon, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist 
Francez, semnează un articol în 
care subliniază posibilitatea reală

Manifestație 
studențească la Tokkh m

TOKIO 30 (Agerpres). >
4.000 de studenți din Tokio a- 

parținînd organizației studențești 
„Zengakuren" au organizat la 30 
noiembrie o manifestație în fața 
Ministerului Educației Naționale 
din capitala Japoniei, protestînd 
împotriva unei legi prin care se 
încearcă restrîngerea drepturilor 
universității. Agenția France Pres- 
se relatează că au avut loc ciocniri 
între manifestanți și poliție și că, 
președintele și cîțiva dintre conljr 
ducătorii organizației studențești 
au fost arestați. In urma arestări
lor, informează France Presse, a- 
proximativ 50.000
membri ai organizației 
kuren", au anunțat că intră 
grevă și au organizat 
în toate universitățile 
nia.

de studenți. 
„Zenga- 

în
manifestații 
din Japo-

democratic»de unire a forțelor
și republicane în lupta împotriva 
reacfiunii și 
personale din

a regimului puterii 
Franfa

HANOI. — 
ră a înaltului 
matei populare vietnameze a a- 
dresat Comisiei internaționale de 
supraveghere și control o scrisoa
re în care protestează împotriva 
creării în Vietnamul de sud a așa- 
numitelor „sate strategice".. Aces
te „sate" sînt de fapt niște la
găre înconjurate cu sîrmă ghimpa
tă destinate să-i izoleze pe țărani 
de partizanii sud-vietnamezi.

Misiunea de legătu- 
comandament al ar-

NEW YORK. — Directorul sec
ției de geologie și antropologie a 
Muzeului de istorie naturală din 
Sania Barbara (California), J. Orr, 
a anunțat descoperirea pe insula 
Santa Rosa, situată în largui coas
tei calitorniene, a unor oseminte 
umane care datează de 10.000 de 
ani. J. Orr a precizat că in emisdf 

fera occidentală nu există decît un 
singur caz de descoperire a unor 
oseminte mai vechi.
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