
Proletari din toate țările, uniți-oi!

Citiți în pagina IV-a:
■ • S-a încheiat încă o etapă in lucrările Comitetului celor 18

state pentru dezarmare.
• O nouă manevră a delegației americane respinsă de Adunarea 

Generală.
I • Corespondența dintre U Thant și guvernul englez în legătură cu 

situația din Rhodesia de sud.
i • Lupta revendicativă a oamenilor muneii din Italia.

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Combinatul carbonifer Valea Jiului 
ft Minerii din bazinul carbonifer al Văii Jiului au muncit 
ft hărnicie în anul acesta pentru a-și îndeplini sarcinile ce Ie revin 
Idin Directivele Congresului al Ill-lea al P M.R. îndrumați de orga

nizațiile de partid, ei au folosit pe scară largă în abataje mecani
zarea, susținerea modernă și metodele de lucru avansate, care 

le-a permis să sporească productivitatea muncii și pe această bază 
să crească extracția de cărbune cocsificabil și energetic, să reducă 
prețul de cost. Productivitatea muncii pe combinat a sporit în anul 

sarcina planificată. Pe această bază. 
_ , în cele 11 luni trecute, cu 
mult față de perioada corespunză- 

Semnificativ în privința sporirii producției 
cărbune sînt și vitezele de avansare în continuă creștere 
abataje cît și la lucrările de pregătiri.
de avansare realizată în abatajele cameră 
pe lună și întrece cu 14,2 metri pe cea 

Toate aceste succese au iăcut ca ieri, 
nerii celui mai mare bazin carbonifer al țării 

,f stea celei de-a XV-a aniversări a Republicii, 
anual la producția de cărbune. Minerii Văii Jiului raportează 

A odată obținerea unei economii la prețul de cost pe 11 luni în 
ft loare de 15 626 000 lei.
ft La aceste succese au contribuit toate colectivele miniere

ale exploatărilor miniere Uricani, Aninoa 
îndeplinit planul anual cu mult înainte de :

ft acesta cu 0,6 la sută față de s_ 
/ ▼ din minele Văii Jiului s-a extras, 
KW^73 tone de cărbune mai 
Jf roare din anul trecut.
_ de 
f în 
ft die

A

Bunăoară, viteza 
atinge peste 74 
planificată, 
în schimbul III, 
să raporteze. în 

îndeplinirea planului

K*/ bazin 
a sa și 
a vreme

în frunte cu cele 
Lonea care și-au

Colectivul oreoarației Petrila
Despre îndeplinirea pianului a- 

nual înainte 
la redacție o 
rați» Petrila 
ta. colectivul 
a raportat i 
iS' oroducția netă planificată 
anul 1962 și furnizarea peste sar
cina anuală a cantității de 3126 
tone de cărbune spălat.

Acest remarcabil succes obtinut 
în cinstea aniversării Republicii 
are la bază eforturile depuse de 
muncitorii, 
preparației 
lului tehnic

de vreme s-a primit 
știre și de la prepa- 
Astfel, ieri diminea- 

I preparației Petrila 
îndeplinirea planului 

i pe

tehnicienii și inginerii 
pentru ridicarea nive
al producției și asigu-

curent 921 
Pînă in 

depășit pia- 
cărbune.

rarea spălării în bune condițiuni a 
cărbunelui livrat preparației de 
exploatările miniere Petrila. Lofiea. 
Aninoasa și în parte Vulcan. îm
bunătățirea tehnologiei de prepa
rare și utilizare la capacitate a in
stalațiilor și agregatelor au per
mis muncitorilor preparatori să a- 
tingă indici înalți la producție In
dicele planificat la 
in cărbunele spălat a 
șit cu 0,8 puncte. Pe 
șirii sarcinilor de plan 
cerii cheltuielilor 
preparatia Petrila a 
nomie la prețul 
1 726 000 lei.

Pe anul 1962, comunistul Cns- 
tea Aurel s-a angajat să extragă 
peste plan în anul 
tone de cărbune, 
prezent brigada și-a 
nul cu 2705 tone de

IN CLIȘEU: Brigadierul Cris- 
tea Aurel din sectorul I al minei 
Aninoasa discutind cu trei din
tre ortacii săi.

In cinstea zilei 
de 30 Decembrie

Concursuri „Drumeții veseli"

Termocentrala Paroseni
și-a înde-

recuperarea 
fost depă- 

baza depă
și a redu- 
producție,

zilei de 30

de
obtinut o eco- 
de cost de

In cinstea 
brie, elevii de la Școala 
nală din Petroșani, cu 
cadrelor didactice și a 
ției U.T.M. pregătesc o 
acțiuni cultural-artistice.

Printre acestea se numără con
cursul „Drumeții veseli" pe tema 
„Te iubesc patria 
și concursuri între 
tural-artistice.

i Decem- 
profesio- 
sprijinul 

organiza- 
serie de

mea". precum 
echipele cul-

Tot ieri 
plinit planul pe anul 
ital la producția glo
bea și la producția 
de energie electrică 
și colectivul termo 
centralei Paroșeni. 
Pînă ieri dimineață, 
T. C. Paroșeni a fur
nizat în sistemul na
țional peste planul a- 
nual 33 000 Kwh
nergie electrică. In a- 
celași timp energeti- 
cienii de la Paroșeni

e-

succese 
indicatori 

de plan 
cost a în- 

o reducere 
realizîndu-

această cale.
11 luni tre- 

economie de 
lei. Merită 

că

au repurtat 
și la alți 
principali 
Prețul de 
registrat 
însemnată 
se pe 
în cele 
cute, o 
1 004 000
evidențiat faptul 
T. C. Paroșeni a rea
lizat prin reducerea 
consumului specific 
1382 tone combustibil

convențional, iar la 
consumul propriu teh
nologic figurează cu o 
economie de 2 728 814 
Kwh.

Colectivele secțiilor 
cazane, turbine, elec
trică și reparații ter- 
tno-mecanice au cele 
mai mari merite in 
realizarea planului cu 
11 zile mai devreme 
de către T. C. Paro- 
șeni în cinstea ani
versării Republicii.

Noi prieteni ai cărții
an la școalaIn cursul acestui 

profesională din Petroșani au fost 
înscriși un număr de 260 tineri 
concursul „Iubiți cartea". Din 
ceștia, în luna decembrie, 55 
tineri elevi au primit insigna 
„Prieten al cărții".

Printre tinerii care 
cursul acestei . luni 
„Prieten al cărții"

au primit 
insigna 
se

la 
a- 
de 
de

îri 
de 

numără 
Popa loan, Colda Aurel, Sula Ion
și alții.

In actualul an școlar al invăță- 
mintului de partid își desfășoară 
activitatea un număr de 28 cercuri 
de economie concretă. Aceste cer
curi cuprind peste 700 cursanți, re
crutați din rîndul cadrelor de bază 
ale minelor șl întreprinderilor : in
gineri, tehnicieni, maiștri, econo
miști. muncitori fruntași, oameni 
de a căror activitate depinde în 
bună măsură îndeplinirea sarcini
lor de plan în întreprinderile res
pective și care, prin natura func
țiilor pe care le ocupă, pot influen
ta pozitiv activitatea economică a 
nrinelor și întreprinderilor noastre

Experiența anilor trecuți scoate 
în evidență faptul că cercurile de 
economie concretă constituie o for
mă importantă a învățămîntului 
de partid, în cadrul căreia teoria 
economică a socialismului, politica 
economică a partidului, sînt stu
diate în strînsă legătură cu sar
cinile concrete ce stau în fața în
treprinderilor. Avînd un asemenea 
caracter, cercurile de economii» 
concretă au rolul de a înarma 
cadrele de bază din întreprinderi 
cu cunoașterea căilor de mobilizare 
a tuturor resurselor în scopul rea
lizării sarcinilor economice al<? 
săvîrșirii construcției socialiste, 
a studia cele mai 
turi economice ale 
drul căreia cercul 
vitatea, de a veni

de 
de 
la 
ca-
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referă mai ales la căile de creștere 
a productivității muncii, de redu
cere a prețului de cost, de îmbu 
nătățire a calității producției, folo
sirea din plin a tehnicii noi etc. 
Studierea acestor probleme ajută 
pe cursanți să-și îndeplinească cu 
mai multă competență sarcinile cî 
le revin în producție, să contri
buie din plin la înfăptuirea pla
nului la toți indicii, să propună 
măsuri judicioase pentru îmbunătă
țirea activității economice in uni
tățile respective.

Una din problemele de care de
pinde ridicarea activității cercuri
lor de economie concretă la nive
lul cerințelor, este respectarea ce
rinței ca — in cadrul lor. aspec
tele concrete ale producției să fie 
studiate în lumina teoriei econo
mice a socialismului, a politicii e- 
conomice a partidului. Sînt cazuri 
țînd această cerință nu este res
pectată, și aceasta face ca ședin
țele cercurilor de economie con
cretă să capete aspectul unei cous- 
fătuiri de producție. Astfel, refe
ratele care se țin in cer.curile de 
economie concretă de la minele 
Petrila, Aninoasa, de la U.RJJ.Kf.P. 
și altele cuprind în prima parte o 
introducere politică generală, du
pă care se trece la analizarea unor 
aspecte concrete din unitatea res
pectivă legate de tema prevăzută 
Ic program. Alteori, problemele a- 
bordate sînt tratate „în general" șl 
numai pe alocuri referatele cu
prind exemplificări, fără să se fa
că un studiu serios al aspectelor 
concrete din sectorul sau între
prinderea respectivă. Așa. de exem
plu, cercul de economie concretă

importante 
unității în 

desfășoară acti- 
cu J propuneri

concrete, de mare eficiență, izvorî; 
te dințr-un studiu aprofundat, 
tru îmbunătățirea procesului 
producție. In ' programele pe 
an ale cercurilor de economie 
cretă,
cului unității unde cercul respec 
tiv își desfășoară activitatea, 
cuprinse teme

Prime de vechime pentru mineri
Minerii, tehnicienii și 

inginerii de la exploată
rile miniere din Valea 
Jiului primesc la fjecare 
sfîrșit de an prime de 
vechime pentru activita
te ireproșabilă în sub
teran. Primele de vechi
me constituie o nouă do
vadă a grijii pe care 
statul democrat-popular 
o poartă minerilor.

Anul acesta plata 
melor de vechime la 
na Petrila s-a făcut
ziua de 21 decembrie. 
Suma totală a primelor 
de vechime acordată mi
nerilor, tehnicienilor și 
inginerilor de aici se 
ridică la peste 3 317 000 
lei.

Minerul Haidu Iuliu. 
irou al Muncii socialis

m’ll. pentru cei 26 de ani 
de muncă în subteran a 
primit o primă de vechi
me de 3168 lei. De a- 
semenea. tehnicianul mi

pri- 
mi- 
în

ner Tenczler Ștefan pen
tru anii munciți în sub
teran i s-a acordat 
primă de vechime 
7 350 Iei.

Și minerilor de la 
ricani li s-au plătit zilele 
acestea primele anuale 
de vechime. Valoarea 
acestora s-a ridicat la 
peste 1.287 000 lei. Mi
nerul Apostol Vasile, de 
exemplu, a primit pen
tru cei 10 ani de muncă 
ireproșabilă în subteran 
o recompensă de vechi
me de peste 2 000 lei.

Suma totală a recom
penselor de vechime a- 
cordate anul acesta mi
nerilor, tehnicienilor și 
’nginerilor . din Valea 
Jiului se ridică 
19 092 368 lei. IN 
ȘEU: Brigadierul 
toi Vasile de la 
Uricani numărind 
făcut banii 
drept primă de vechime

Apos- 
mina 
satis- 

cuveniti
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pen- 
de 

acest
con-

întocmite pe baza specif i-

sînt
importante care se (Continuate în pag. 3-a)
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U N FAPT
odinioară ținut al

OBIȘNUIT
Valea Jiului 

plîngeiii a devenit azi, prin grija 
partidului și guvernului, o vale 
a fericirii.

Să intrăm împreună in magazi
nul nr. 81 din Petroșani. Ori cit de 
bine ar. fi aprovizionată această 
unitate, ea satisface cu greu ce
rinței » cumpărătorilor.

E și normal. In casă nouă fie
care vrea și mobilă nouă. Azi au 
venit să-și ridice mobila cumpărată 
minerii Lupșa Pavel de la Lonea. 
Ropotă Mihai și Bontea Vasile 
de la mina Petrila, Hegeduș Dă- 
nilă de la 
Examinînd 
pensionar 
cumpere o
cumpărătorilor.

— Câtă deosebire între prezent 
și tiecat — spune eL Noi, care 
în trecut abia dacă făceam rost de 
un pat din scînduri, am ajuns să 
cumpărăm mobilă de 9 000 lei. In 
Valea Jiului acest lucru a devenit 
astăzi un fapt obișnuit.

Și acum încă un ultim cuvînt 
din (jartea autorului acestui articol 
pe care acest fapt deși 
l-a emoționat.

— Știți dragi cititori la 
se ridică valoarea totală
lei cumpărate de oamenii muncii 
din Valea Jiului de la 
anului 1962 și pînă în 
La peste 9 000 000 lei. 
riile sînt de prisos.

obișnuit

ce sumă 
a mobi-

mina Aninoasa șl alții, 
qarniturile vîndute, un 

venit în magazin să 
bibliotecă, se adresează

început jl 
prezent ? 

Comenta-

I. CRIȘAN
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Gînduri lingă „Cetatea bufnițelor**

Doi băiefi „grozavi66 Aaunturi pentru loneni
Gheorghe Carpen primi într-o 

bună zi o invitație care-1 aruncă 
în ghiarele unei frămîntări cum
plite, la care nu-i găsea rezolva
rea. Fusese ehemat la o nuntă în- 
tr-un sat de pe locurile lui na
tale și el n-are obiceiul să refuze 
asemenea prilejuri. Pentru asta, îi 
trebuiau îțisă eîteva zile libere, 
lucru pe care-1 considera, deocam
dată imposibil. Mal lipsise el nu 
o dată de la șut 
țiile pentru a fi 
pus în rîndul de
zertorilor, 
însă iertat 
conducerea 
rului IV al 
Petrila, cu 1 
lima oară, I 
eeastă „i 
va lipsi de serviciile unuia care 
ba vine, ba nu vine la lucru. I-a 
venit 
voire, 
minte 
voise 
chip.
magnet căruia nu-i putea rezista...

Frămîntat de dezlegarea acestei 
probleme, se lovi nas 
altfel trecea 
observe, cu 
nă Nieolae, 
sectorul IV.

— Năică dragă, tu 
grozav care știi să 
rești și pentru asta 
Dacă tu ai nevoie de o zi-două, 
chiar trei, gata cu 
Pe cînd eu, care 
firul cum trebuie 
tor ca să-i smulg 

cînd
Uite în ce încurcă- 
acum : sînt chemat 
nu pot pleca. Mă

Ii spuse în 
din 

con
teȚine minte,

cineva. Ești 
Recunosc și

întrunind condi-

de-a 
eu 

a
Că 
de 
in

Fusese 
: de
secto- 
mine!

mențiunea: pentru ul- 
Inseamnă că după a- 

,ultima oară",

FOILETON noi 
vii 
la

sectorul se

pe la 
nicăieri, 
o dată 
bolnav, 
pentru tine ?

în gînd să apeleze la o în- 
dar și-a adus de îndată a- 

că în luna aceea se mai în- 
pe cîteva zile și nu mai era 
Iar nunta îl atrăgea ca un

• Conducerea sectorului de in
vestiții de la mina Lonea anunță 
oă a transformat 
în... cimitir de

Pentru orice 
cere deplasarea

• Secția de 
tului popular Petrila. anunță pie
tonii loneni că accesul pe podețul 
din preajma clădirii birourilor mi
ne: se face cu trasbordare pînă 
se voi găsi meșteri priceputi pen- 
tiu repararea lui.

• Conou cerea cinematografului 
„Mine.ul" din Lonea, face achi
ziții de licurici pe care îi vor 
celor care merg ia film, ca la 
șirea din cinematograf licuricii 
le lumineze drumul.

iihalda minei 
vagonete. 
alte lămuriri 
la fața locului, 
gospodărire a sfa-

se

da 
le
să

Treci prin pădure și te îmbată 
aerul curat, ozonat. E iarnă dar 
pădurea e și acum 
primitoare. Cărarea 
tre brădet. stinci și 
pe frunze înghețate, 
nuri de brad; cazi, 
curi. E bine că poți 
bucuri. Cărarea se oprește în fața 
unor ruine. Oamenii din Borsec 
le-au denumit sugestiv „Cetatea 
bufnițelor". De ce le-or fi numit 
oamenii astfel ? Parcă nu-ți mai 
vine să rîzi și parcă ozonul nu mai 
e așa de curat. încerci senzația ne
plăcută că aerul e greu, apăsă
tor. Ruinele poartă urme de 
gloanțe și obuze. Iți amintești de 
trecut, de aerul otrăvit, de moar
te și plumbi. L-ai mirosit și tu.

Aci nu-i o cetate ca oricare alta, 
numai niște jalnice ruine, co
de beton și fier. N-au în ele 
un pic de 
piatră de

voioasă, tot 
te duce prin- 
izvoare. Calci 
luneci pe co- 
rîzi și te bu- 
să rizi, să te

rau odinioară șoseaua din vale ci 
foc și moarte. Cite vieți or fi pierj 
in valea asta ? Cite speranț^fl£-o:

Ol

pe lingă 
prietenul 
muncitor

în nas, că 
el fără să-l 
său Ciochi- 
subteran în

ești un om 
te gospodâ- 
te invidiez.

foaia de boală, 
n-am prins încă 
mintit la doc- 
cîteva zile, lip- 

n-am chef săsesc nemotivat 
merg ia lucru, 
tură -mă aflu 
Ia o nuntă și
dau ăștia dezertor...

Ciochină nu putea să nu-i dea 
dreptate cînd îi spusese că e „gro
zav". Altfel nu ieșeau în ianuarie 
2 zile scutire medicală, în februa
rie două, în mai două, în iunie 
șase — și așa mai departe.

— Da, măi, îmi dau seama 
și la asta trebuie să te pricepi...

— Acum, Năică 
pricepi, scoate-mă 
asta.

Si cei doi își 
mul frămîntîndu-și 
ieși ceva...

că

tedragă, dacă 
din încurcătura

conținu ară dru- 
creerele doar o

☆

zi, la 
oameni

policlinica din 
își așteptau rîn-

romantism dar tie- 
aici își are istoria 
tristă. Numai ge- 

putut să-i găsească

Sînt 
loși 
nici 
care
ei, dureros de 
niul popular a 
denumirea aceasta atît de sugesti
vă. De aici bufnițele fasciste ba

să-ți aduci aminte 
sînt doctorul tău. 
nevoie vino numai 
băiat deștept I Dar.

treceau acele slipe I Va fi Năică 
din nou „la înălțime" 1

— L-am dus I
șoaptă Ciochina ajungîndu-1
urmă pe coridor. Ai trei zile 
cediu medical.
doare...

— Năică ești 
dreptul grozav!
sînt grozav, pentru că ideea 
fost totuși a mea. Ca să arăți 
ești mai • grozav, uite, las foaia 

boală la tine și
caz că întlrzii 
o zi-două. că nunți 
ca
nu-s 
încă

doctor și mă mai ții
— Ce nu fac eu

Du-te băiete și petrece. Cînd cioc
nești paharul 
de mine. Eu 
mă I Cînd ai 
la mine, că-s
vezi tu, frățioare, aș vrea și eu 
să aiocnesc un păhăruț, că sînt 
și eu om. Pentru asta fă bine și 
lasă-mi împrumut un sulac—

☆

că la cele trei zile s-au adău- 
încă două, oricine își poate 

seama că așa nuntă mai rar. 
întoarcere, legănat de tren. își 

povestească lui

Nu se știe precis cum și-a pe
trecut Carpen la nuntă, deoarece 
cînd s-a reîntors, a avut parte de 
o surpriză. Dar dacă se tine sea
ma 
gat 
da 
La
plănuise ce să-i 
Ciochină, la un păhăruț, să afle și 
el ce nunti sînt prin părțile lui. 
Cîte nu i-ar fi povestit dacă.. Ia 
biroul sectorului n-ar fi găsit 
ceea ce se temuse că va găsi în 
atîtea rînduri: descontarea.

Ii părea într-adevăr rău. Aict 
la mină, plată bună. își găsise și 
un locșor cu muncă mai puțină. 
Acum — caută frate alt loc...

Cu tot necazul, nu-și putea însă 
ascunde invidia față de „istețimea" 
lui Ciochină. Cum a făcut, cum 
a dres, el a rămas. Numai că i s-a 
pus și lui în vedere: ..pentru ul
tima oară". Nu-i ușor lucru cînd 
ti se spune „pentru ultima oară” 
așa cum i se spusese și lui mai 
înainte. Dar. gindea Carpen, e to
tuși puțin. Ce mi-e unul, ce mi-e 
celălalt...

B. IONESCU

Continentul Antartida
își dezvăluie secretele

Europa. 
groasă 
volum 

gheată, 
la sută

Continentul Antartida are o su
prafață de 13,9 milioane km», fi
ind tot atît de întins cît

Carapacea Jui de gheată 
de 4000—4200 m„ cu un 
de 30 de milioane km3 de 
conține in stare solidă 80
din apa dulce a globului terestru;

Această grosime a fost stabilită 
prin sondaje seismice de expedi
țiile științifice sovietice, america
ne și engleze. Piscurile de gheață 
ating înălțimi de 5200 m.

Calota glacială este sprijinită 
pe un fundament de roci grani
tice groase de 10- 40 km., cu o 
structură analoagă cu a altor con 
tinente.

guini, de înălțimea unui om, spe
cii care au dispărut de mult.

Subsolul are cărbuni, minereuri 
de fier, diamante, cositor, plumb, 
pirite, toate exploatabile din ba
zele ce pot fi amenajate pe coas
tele locuibile.

Antartida este un imens aero
drom natural de gheață și zăpa
dă, pe care pot ateriza avioanele 
grele, putînd constitui ba2e aerie
ne pentru zborul 
continentale.

avioanelor trans-

i piei 
a 

curmat ? Cîte cuvinte duijj , 
murit pe buze fără a mai apuc, 
fi rostite către cineva de departe 
Privești. Privești și parcă nu-ț 

mai stăruie în minte nici un gin: 
vesel 1 Toate gîndurile vesele a. 
murit aici, așa cum au murit a 
lunci cei de jos din vale. Bufni 
țele verzi n-au dispărut nici acum 
S-au ascuns 
protejate de 
nrinți optuze, 
scot din nou
le dau ghiont și le silesc să s< 
retragă în vizuina lor, dar bufni 
țele devin lot mai îndrăznețe. A 
par în Africa care-și scutură ju 
gul, în patria ideilor umanitar 
ale marelui Voltaire, apar în cance 
lariile diplomaților vest-germani c; 
sfătuitori și se 
vați chiar și în 
dere.

O veveriță a 
pe un copac pe 
brad în cădere 
tații.

— Nu, viata 
otrăvită din nou. Viața e frumoa 
să și oamenii au învățat multejljk 
atunci. Oamenii veghează. Bufrflțe 
le verzi vor trebui de voie, de ne 
voie să dispară definitiv în întu 
neric și uitare, de unde nu vo: 
mai ieși decît țintuite la stilpu 
infamiei in manualele de istorie ca 
amintiri ale unor vremuri de mb 
apuse.

in valea asta ? Cîte speranți 
fi 
fi
a

o vreme de lumină 
întunecimea uno: 

dar de la o vrem: 
capul. Oamenii luciz.

strecoară neobser 
posturi de răspun

sărit sprințară d< 
altul. Un con d- 
te-a redat yali

nu mai poqfc? 1

Paradoxe’e Antartida’
polul ihondial al 
1960 înregistrîn- 
sovietică ,,VOS-

Continentul ghețurilor, 
un imens aerodrom natura!

Precipitațiile atmosferice ce cad 
aici sînt cele mai mici din lume 
mai puține decît în Sahara, deoa
rece 1 m3 de aer conține mai pu
tină umiditate decît la Ecuator și 
din orice deșert de pe glob.

Calota glacială s-a format în mi
lioane de ani. din neînsemnatele 
precipitatiuni ce cad.

Astăzi se cunosc în 
tinent cinci specii de 
specii de pinguini și 
de păsări călătoare.
Geologic, rocile continentului din 
sud conțin fosile de arbori apar- 
ținind speciilor care cresc în e- 
misfera de sud și fosile de pin-

acest con- 
foci. două 

zece specii 
licheni etc.

înregis-

centrală 
deoarece

Antartida este 
frigului, în iunie 
du-se în stația 
TOK“ temperatura de 88.3° C față
de temperatura polului Nord, unde 
cea mai scăzută valoare 
trată a fost de 50° C

Frigurile din Antartida 
constituie un paradox
vara, această zonă primește sub 
formă de energie solară radiată 
mai multă căldură decît țările e- 
cuatoriale în tot timpul anului.

Meteorologii sovietici au con
statat pentru prima dată că aici 
oamenii se bronzează mai repede 
ca în orice parte a globului. Din 
această cauză Antartida centrală a 
fost denumită „polul radiației".

Acest paradox este explicat prin 
rarefierea, puritatea și uscăciunea 
atmosferei.

După : ,,Les Noilveles 
de Moșeau"

t

Recent, în unele țări ale lumii 
au început să fie folosite în agri 
cultură pe scară industrială îngră 
șăminte artificiale humice pe ba 
ză de cărbuni.

Acizii humici obținuți din lig 
Uiți sîul imprăștiați pe sol în Can
tități de 10—20 t/ha, servind ca re 
constituant al fertilității pămîntu- 
lui, înlocuind de pe terenurile 'Ș- 
puizate humusul dispărut.

Uzinale de preparare folosesc 
pentru fabricarea îngrășăminteloi 
humice ligniții oxidați cu un con 
ținut ridicat de materii volatile 
(18—35 la sută), iar pentru fabri
carea unui îngrășămînt numit hu- 
mizol se utilizează toți ligniții ne
folosibili in scopuri industriale.

Ingrășămintele humice produse 
din ligniți 
brună, ușor 
milabile de

Cărbunii 
dizolvați în
după neutralizarea lor cu lapte d< 
var fiind transformați în acid 
antraxilic în greutate de 95 la șuti 
din ponderea cărbunilor tratat 
chimic, deci cu o pierdere tehno 
logică la preparare de numai 5 
la sută.

Slamurile 
rate și se 
niac, fiind
țin nitrohumați de amoniu 
constituie agenții activi ai noului 
îngrășămînt artificial.

Ingrășămîntu) este 
stabil te depozitare 
valorificînd
neagră-brună cu un 
volatile pînă te 50 la sută.

Conf. univ. D. C. TRĂUȘANU
—tktO—„

au o culoare neagră- 
solubile în sol și asi 
plante.

sînt pulverizați, 
acid azotic concentrat

A doua 
Petrila, doi 
dul la ușa cabinetului medicului 
Cornescu. Cînd ușa se deschise și 
se auzi „următorul", unul dintre 
cei doi intră, iar celălalt rămase 
pe coridor, strîngîndu-și discret 
pumnii în semn de noroc. Ce greu

Iarna mi-a adus ia 
,.dar" o gripă care 

m-a țintuit la pat 
vreo trei zile.
mai mă 
mente le 
ușă, ca

99

*

SFĂTUITORII"

O

Toc-
pregăteam să 
prescrise 
o furtună, unui din prie

tenii mei.
-------- -  — Să trăiești 

faci 
de 

mai 
pat ?

iau medica- 
cind intră pe

doctorul 
alcool *1 
hei Âș- 
pună Ia 
mic fie-

In incinta Kremlinului constructorii sovietici au 
ridicat din beton, otel și marmură un nou și minu
nat edificiu : Palatul Cong reselor.

IN CLIȘEU : Fațada pala tului.

Nicule I Ce 
băiete, n-ai 
gind să te 
scoli din
$i fără să-mi dea 
voie să spun ce
va continuă :

— • Dar bine, 
frate văd că ți-ai 
adus In casă un 
car de medica
mente Cu astea 
vrei să te faci 
tu sănătos ? Țui
că, dom'le, țuică I 
Numai asta te 
scoate din orice 
boală, ascultă-mă 
pe mine, și cti 
un gest grijuliu, 
așeză pe masă o 
sticlă frumos eti
chetată.

— Țuică natu
rală și bătrlnă. 
Trage zdravăn 
cile un pahar și 
miine ești pe pi
cioare. pe anoa-

rea mea 1 mă siătuiește prietenul, 
încerc să-l combat:
— Bine Costică, dar 

mi-a interzis să consum
— Cee ?? Doctorii ? He, 

tia sini in stare să te 
propeală pentru cel mai
cușteț. Intre timp medicamentele 
de pe noptieră dispăruseră, iar 
in locul lot prietenul așeză două 
pahare mari, pline ochi cu țuică. Mă 
las convins. Poale știe omul ceva. 
O fi pățit. Beau eu, bea și el, țuica e 
tare și tără voie ochii Îmi picură 
cîteva iacrimi. Cind a plecat ami
cul nu mai aveam nici urmă de 
gripă. Mă simțeam cel mai sănă
tos om din lume. Nădușeala 
curgea șiroaie de pe mine, 
se despărți de mine 
du-mi printre sughițuri:

— Ascultă-mă pe mine... 
nici urmă de gripă I

Inft-adevăr, a doua zi nici urmă 
de gripă. Făcusem pneumonie. Ca 
să vezi, „sfătuitorii' I.'

Altădată ini-am cumpărat stofă 
pentru un costum și mă îndrep
tam spre cooperativă s-o dau la 
cusut. Se vede că eram urmărit 
de ghinioane. M-am lntilidt din 
nou cu un amic.

— Bună Nicule. încotro așa ra
dios ?

— Dhe, și eu ca omul cind și-a 
cumpărat ceva nou. Mi-am luat 
niște ștofă și mă duc s-o dau la 
cusut, ia cooperativă.

Amicu. 
spunln-

miine...

Amicul sare in 
sus :

— La coopera
tivă ?! Da ce, vrei 

două luni ? Ascul-

ăsta

Cu

de ani de zile. 
0 mină de aur.

ultimul argument 
făcut stfnga-tm-

să fie gata după
tăi Te duc eu la un croitor. Unul 
care-mi lucrează
Are băiatul
Și-i ieftin I

Al naibi1
m-a convins Am
pre jur și mi-am dus stola la ami
cul, amicului meu.

— Meștere — zic — dar să știi 
că peste o lună de zile îmi trebuie 
costumul.

— Nici o grijă Nicule — sare 
meu — omul e om de

cea
rămăsese de stabilit par- 

mai grea: prețul. Omul 
de zor miiniie, apoi mi

prietenul 
cuvînt.

— Mai 
tea
îți frecă 
s-a adresat pe un ton mieros:

— Știți, stofa e bună, trebuie 
luepată cu multă atenție, apoi 
furniturile, nasturii, ața — eu zic 
că dacă vă cer 700 nu-i mult ?

Șapte sute ?l Hm 1 ieftin mai erai 
La cooperativă mi-l făcea cu cel 
mult 500. Dar dacă am intrat în 
horă trebuie să joc. Prețul pipă
rat mi-a lăsat un gust amar în 
gură și un gol mare... în buzunar. 
Meșterul iși freca de zor miiniie. 
iar amicul 
fereastră, 
nouă luni, 
tnseilat și
atîta drum bătut. Vorba 
Capul amicului tace, iar buzunarul 
meu trage.

meu se uita absent pe 
De atunci au trecut 
Stofa e tăiată, costunvn 
pingelele mele rupte de 

ceia ț

I. CRISTESCU

rezultate sînt recupe 
neutralizează cu aroo- 
apoi uscate. Ele con 

cart

ligniții

suficient de 
și transport 

de culoare 
conținut de

Lucruri neplăcute
Uri 
ne 
sa
ne-

s-a inhnip.at iu zneie d< 
noiembrie ac.
nea/uns care produce ce 
din Uricani multe neplă

Alimentarea orașului nou 
câni cu apa potabilă este o 
cesitate imperioasa. Totuși unii 
lariați de la I.C.O. manifestă 
păsare in această chestiune.

in repetate rî ridul t și uneor
chiar zile întregi, cetățenii din orc 
șui Uricani au fost nevoiti să s« 
aprovizioneze cu ană notabilă di 
la fintîmle abate ia mari distanțe 
așa cum 
22 și 23

Un alt 
lățenilor
ceri este provocat de repetatele 
Întreruperi ale clientului eiefisric

Conducerea I.C.O. trebuie - 
măsuri urgente pentru a pune << 
punct atît conductele pentru api 
potabilă cit și rețeaua pentru cu
rent electric.

I. COCHECI 
corespondent
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(Urmare din pag. 1-a)

condus de tov. Cristian de la mina 
Petrila a avut programat un re
ferat cu tema: „Obiectul econo
miei politice", iar în altă ședință 
de cerc s-a tinut un referat des
pre realizările obținute de colecti
vul sectorului de investiții într-un 
anumit trimestru. In primul ea*, o 
problemă pur teoretică, iar în ce) 
de-al doilea — un referat a cărv> 
temă se potrivea mult mai bine 
unei consfătuiri de producție. Bine
înțeles că discuțiile purtate în 
cadrul cercurilor au același carac
ter ca și referatele care se tin. 
Destul de frecvent, cursanților nu 
li se indică o anumită bibliogra
fie din publicațiile „Lupta de cla 
să", „Probleme economice" lega
tă de tema cuprinsă în program, 
care să fie obligatorie de studiat. 
Evident, în asemenea cazuri, 
cursanții vin ia ședințele cercului 
fără să fi studiat în prealabil ma
terial bibliografic, fără să cunoas- 

T că temeinic latura teoretică a pro
_ blemel pentru a discuta prin aceas

tă prismă aspectele concrete ale 
tanei abordate

ț Ce trebuie făcut pentru înlătu
rarea acestor deficiențe? In pri
mul rînd, pentru fiecare temă cu
prinsă în programul cercurilor de 
economie concretă, trebuie stabi
lită bibliografia necesară, care tre
buie indicată pe pagini, atit celui 
care întocmește referatul pentru 
tema respectivă, cit și cursante
lor. Această bibliografie, la a că
rei stabilire propagandiștii trebuie 
să ceară sprijinul comitetelor de 
partid, al cabinetului de pârtia, 
trebuie studiată în mod obligatoriu, 
pe bază de conspecte. De aseme
nea, referatele ce urmează să fie

CARNET CULTURAL
j Bibliotecă nouă cu lezultate 

bune
Deși înființată doar de cîteva 

luni și cu bibliotecar voluntar, bi
blioteca comunală din Bănița a 
obținut realizări frumoase. Aici au 
tost înscriși 282 cititori care au ci
tit 1 226 de cărți și broșuri. Pentru 
popularizarea cărții au fost orga
nizate 40 de acțiuni de masă. Prin
tre acestea se numără consfătui
rea cu tema : „Creșterea anima
lelor, ramură rentabilă pentru în
tovărășirea din Bănită ', recenziile 
la cărțile „Bărăgan" de Em. V. 
Galan, „Mama" de M. Gorki și 
altele.

In sprijinul bibliotecilor 
mobile

Recent a avut loc la biblioteca 
clubului muncitoresc al sindicate
lor din Lonea o ședință de in
structaj cu bibliotecarii voluntari 
La această ședință au participat 
bibliotecarii voluntari ai celor 10 
biblioteci mobile și ai celor 8 bi
blioteci de casă care își desfășoa
ră activitatea pe lingă clubul din 
Lonea.

Instructajul a fost făcut de bi
bliotecara Ferchezău Aurica și to
varășul Hlopețchi Vasile, secre
tarul comitetului sindicatului mi
nei Lonea.

Iu ultimul timp, organele de 
partid și comitetul sindicatului din 
I onea au acordat o atenție deo
sebită muncii cu cartea. Acest Iu 
cru e oglindit și de faptul că în 
luna aceasta la Lonea au luat fi
ință încă 2 biblioteci mobile șj 2 
biblioteci de easă.

NQTĂ: De ce nu primim ziarele la timp ?
Ur mare număr de muncitori, 

tehnicieni, ingineri și funcționari 
de ia mina și preparația Petrila 
sint abonați la presă. Ziarele se 
difuzează prin chioșcul din apro
pierea minei, fiecare abonat luîn- 
du-ți ziarul fie cînd vine la lucru, 
fie cînd pleacă acasă.

lată însă că nu rare sînt ca- 
kurile cînd In loc de ziare pri- 
•eșli răspunsul: „n-a venit". Nici 
pin.'- in prezent, de exemplu, abo- 

la ziarul local nu au primit 
-- di;. 7 decembrie al „Stea-
•jafcn roși . Alteori, ziarele se 
- mare întțrziere. Ast

prezentate în fata cercurilor de 
economie concretă, trebuie să cu
prindă o tratare teoretică a temei 
abordate, si în lumina concluziilor 
desprinse din studiul teoretic să 
fie analizate aspectele concrete ale 
temei cuprinse în program. Trebuie 
menționat că recomandarea biblio
grafiei din manualul „Probleme de 
economie industrială", editat în 
ajutorul celor care studiază în 
cercurile de economie concretă, 
este necesară, dar nu suficientă. 
Operele clasicilor marxism-leninis- 
mului, documentele celui de-al 
Ul-lea Congres al P.M.R., hotărî- 
rile partidului, materialele pe te
me economice din „Lupta de cla
să", din „Problem? economice", ar
ticolele importante apărute în pre
să trebuie avute în vedere la sta
bilirea bibliografiei în legătură cu 
temele cuprinse în programele cer
curilor de economie concretă. Pro 
pagandiștii sint datori să îndrume 
cursanții cercurilor de economie 
toncretă asupra studiului indivi
dual. să controleze acest studiu.

Punînd accentul pe împletirea 
studierii teoriei economice, a poli
ticii economice a partidului cu a- 
naliză profundă a problemelor con
crete ale activității economice a 
întreprinderilor, cercurile de eco
nomie concretă vor aduce o im
portantă contribuție la îndrumarea 
cadrelor de bază de la mine în
treprinderi. de pe șantiere cu cu
noașterea modului cum trebuie 
luptat pentru înfăptuirea sarcinilor 
desăvîrșirii construcției socialist?, 
vor contribui în mod direct la îm
bunătățirea activității economice 
din unitățile în cadrul cărora »- 
ceste cercuri își desfășoară acti
vitatea.

0

Printre cele mai bune biblioteci 
mobile se numără cea de la mina 
II, condusă de tovarășul Stefănes- 
cu Anglie) și cea de la mina 1 
Citnpa condusă de tovarășa fa
nase Viorica. Ambele au peste 156 
de cititori.

Sumele pentru cărți 
trebuie folosite la timp
Fondul de cărți al bibliotecilor 

din Valea Jiului sporește în fieca
re an. In acest scop, în bugetele 
sindicatelor au fost prevăzute su
me importante. Dacă majoritatea 
sindicatelor au folosit la timp 
banii pentru cărți, cumpărînd căr
țile apărute, mai sînt unele co
mitete de sindicate care manifestă 
dezinteres fi tă de această proble
mă, Așa de exemplu, comitetul 
sindicatului de la U.P.D., din cei 
1 250 lei pentru cărți a cumpărat 
în trimestrele I. II și III cărți în 
valoare de numai 250 lei. Sindi
catul de la I.C.M.M. care a avut 
suma de 3 349 lei, a cumpărat cărți 
numai de 940 lei. I. F. Petroșani, 
din suma de 3 000 lei a cumpărat 
cărți numai de 876 lei. Slab au fo
losit fondurile destinate pentru 
cărți sindicatele de Ia șantierul 
Vulcan, S.T.R.A., T.C.M.C. si altele

Căutînd să folosească sumele 
prevăzute pentru cărți în ultima 
lună a anului, aceste comitete de 
sindicat nu găsesc multe din căr
țile apărute în cursul anului. Iată 
de ce e nevoie ca pe viitor su
mele prevăzute pentru cărți să fie 
folosite eșalonat, pe trimestre șf 
chiar pe luni.

R. BALȘAN 
corespondent

fel. numărul din 8 decembrie al 
ziarului „Drumul socialismului" a 
fost difuzat abia în ziua de 11 
decembrie.

Asemenea deficiențe produc ne
mulțumiri în rîndul abonatilor 
Cerem din partea secției de dif >- 
zare a presei din cadrul Oficiului 
P.T.TJL Petroșani să controleze 
mai îndeaproape modul in care a- 
jung ziarele la cititori și să ia mă
suri operative de înlăturare a lip
surilor.

IOAN SIMANDI 
preparația Petrila

(OH1UÎ 
co privire la cca de-a XVll-a sesiune 

a Consiliului de Ajutor Economic Dtciproc
Intre 14 și 20 decembrie 1962 a 

avut loa la București cea de-a 
XVII-a sesiune ordinară a Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc. 
La lucrările sesiunii au luat parte 
delegațiile țărilor membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc, conduse de tovarășii: S. To
dorov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, O. Simunek, vice
președinte al guvernului Republi- 
eii Socialiste Cehoslovace, B. 
Leuschner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, D. Molomjamț. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, P. Jaroszewicz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, Al. 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romlne, A. Apro, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Un
gare, M. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socia
liste.

La sesiune a participat ca ob
servator tov. Din Van Dîk, amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democrate Viet
nam în Republica Populară Romînă

Sesiunea Consiliului a fost pre
zidată de tov. Al. Birlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, șeful delegației Republicii 
Populare Romine.

Sesiunea a examinat raportul 
Secretariatului Consiliului cu pri
vire la activitatea Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc în anu! 
1962. Cu prilejul discutării rapor
tului s-a relevat că organele Con
siliului și-au desfășurat activitatea 
în scopul îndeplinirii hotărîrilor 
Consfătuirii din iunie 1962 a re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești ale țărilor partici
pante la C.A.E.R. și ale sesiunii a 
XVI-a a Consiliului.

In organele Consiliului au fost 
elaborate și înfăptuite o serie de 
măsuri importante în domeniul lăr
girii și întăririi continue a cola
borării economice si tehnico-știin- 
țifice. Paralel eu coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a economiei 
naționale a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în perspectiva genei ala 
țările și organele Consiliului au 
început munca de pregătire in do
meniul coordonării planurilor pen
tru perioada de după 1965 
inclusiv coordonarea planurilor 
principalelor investiții Se în
cheie activitatea legată de pregă
tirea calculelor orientative la ba
lanța energetică și de combustibil 
a țărilor pe perioada plnă In 1980 
scoțîndu-se în evidentă problemele 
care necesită rezolvarea pe o bază 
multilaterală.

In anul 1962 țările membre ale 
Consiliului au înfăptuit măsuri co
mune in domeniul dezvoltării unei 
serii de ramuri din cele 
mai importante ale economiei 
naționale. Țările au cola
borat cu succes in construcția de 
mine carbonifere centrale electri
ce. extracția de minereuri de cu
pru, producția de cupru, sulf si a 
unor materii prime pentru indus
tria chimică etc. Au fost date în 
exploatare înainte de termen por
țiuni ale eonductei de țiței „Prie
tenia" pe teritoriile Cehoslovaciei 
și Ungariei: la sistemele energetice 
ale Ungariei R.D.G. Poloniei și 
Cehoslovaciei interconectate ante
rior a fost racordat sistemul 
energetic al Ucrainei de vest, da
torită cărui fapt a devenit posibil 
transportul energiei electrice din 
U.R.S.S. în Ungaria; și-a început 
activitatea la Praga Dispeceratul 
central al sistemului energetic in
terconectat.

A continuat activitatea în dome
niul specializării și cooperării în 
producție. In primul rînd In do
meniul construcțiilor de mașini. In 
anul 1962 organele Consiliului an 
adoptat recomandări privind însu
șirea. specializarea producției si 
livrările reciproce a unei serii de 
noi tipuri de mașini și utilaje, pre
cum și pentru specializarea 
și cooperarea în orodua- 

ția principalelor tipuri de 
mașini-unelte așciuetoore, utilaj de 
forjat și presat, instalații complete 
de fabrici de zahăr și alte tipuri 
de mașini și utilaje. Recomandă
rile adoptate prevăd reducerea 
paralelismului nejustilieat in pro
ducția tipurilor menționate de ma
șini și utilaje.

Înfăptuirea rec-omanRjsrîțor adop
tate va contribui la ridicarea ni
velului tehnic al industriei con
structoare de mașini a țărilor, la 
reducerea cheltuielilor de investi
ții și de producție și va face posi
bilă satisfacerea mai deplină a ne
cesităților țărilor membre ale 
C.A.ER. cu tipurile unicate cele mai 
importante de mașini—unelte 
așchietoare și de utilaje de forjat 
și presat

S-a lărgit colaborarea tehnico- 
științifică între țările membre ale 
C.A.E.R., ceea ee a contribuit Ia 
folosirea mai deplină de către toa
te țările frățești a realizărilor ști
inței și tehnicii moderne pentru 
dezvoltarea economiei lor.

A continuat să se dezvolte co
merțul exterior. In primele nouă 
luni ale anului 1962 schimbul re
ciproc de mărfuri dintre Urile 
membre ale QA.E.R. a crescut cu 
15 la suU in comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anule; 
trecut din care, livrările reciproce 
de mașini și utilaje au sporit cu 
24 la sută. Pe seama livrărilor re
ciproce, țările membre aie Co«i- 
liului au satisfăcut partea princi
pală a necesităților lor de import 
din care a necesităților de mașini 
și utilaje In proporție de aproxi
mativ 75 la sută, huilă și cocs — 
98 la sută, cărbune brun și briche
te din cărbune brun — 100 la 
sută, țiței și produse petroliere — 
96 la suU. Îngrășăminte minerale 
— 80 la sută; cereale — 77 la 
sută, material lemnos — 64 la 
sută. In conformitate cu recoman
dările sesiunii XVI a C-A.EJL au 
loc tratative cu privire la spori
rea pe viitor a comerțului reci
proc între aceste țări în anii 1963- 
1965. In același timp s-au lărgit 
relațiile economice și comerțul 
exterior al țărilor membre ale 
CA.ER. cu țările nesooaliste. în
deosebi cu țările slab dezvoltate 
din punct de vedere economic <ftn 
Asia. Africa. America Latină.

Organele Consiliu!-: au desfă
șurat o activitate importantă ta 
domeniu: arigurâru traaspartarilcr 
sporite de mărfuri de export 
și imoort ca ajutorul transportate: 
feroviar, maritim M ai altor mijloace 
de transport ale țărilor membre 
ale C-AE.R-. în domenml îmbună
tățirii iolosiru mijloacelor de 
transport, sporirii «opacității de 
tranzit a magistralelor de trans
port. stațiilor de frontieră și por
turilor.

Examinind raportul Comisiei 
pentru agricultură cu privire la 
mersul îndeplinirii recomandărilor 
sesiunii a XHI-a a Consiliului pri
vind sporirea producției agricole 
în țările membre ale C.A.E.R.. se
siunea a aprobat înfăptuirea prin 
eforturile comune ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. a măsurilor nece
sare pentru continua dezvoltare a 
agriculturii în aceste țări.

Sesiunea a examinat recoman
dările privitoare la dezvoltarea și 
specializarea producției de trac
toare, șasiuri autopropulsate și de 
principalele mașini agricole, prin
tre care mașini pentru lucrări de 
ameliorare, elaborate de Comisia 
pentru construeții de mașini. Par
ticipant» la sesiune au relevat eă 
înfăptuirea măsurilor in domeniu! 
specializării interstatale a producției 
de mijloace tehnice agricole va con
tribui la satisfacerea mai deplină a 
necesităților agriculturii țărilor 
membre ale C.A.E.R. în mașini de 
înaltă productivitate.

In toate problemele examinate, 
sesiunea a adoptat hotărîri am
ple și a trasat măsuri concrete 
care asigură lărgirea și adîn- 
cirea continuă a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice, per
fecționarea formelor și metodelor 
de muncă ale Consiliului.

In scopul colaborării mai strîn- 
se dintre țările membre ale C.A.E.R. 

în domeniul problemelor valutare- 
financiare, sesiunea a creat Comi
sia permanentă pentru probleme: 
valutare-financiare. Au fost exa-j 
minate, de asemenea, alte cîteva i 
probleme organizatorice.

☆

Intre 16 și 20 decembrie a avuti 
loc la București cea de-a treia 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economia 
Reciproc

La ședință au luat parte repre
zentanții in Comitetul Executiv din 
partea Republicii Populare Bulga
ria, Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Mon
gole, Republicii Populare Polone, 
Republicii Populare Romîne, Repu
blicii Populare Ungare, Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Ședința a fost prezidată de A. 
Apro. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, reprezentantul Re
publicii Populare Ungare.

Comitetul executiv a examinat 
o serie de probleme importante 
aie colaborării economice și teh- 
nicc-științifice, pregătite de comi
siile permanente ale Consiliului. 
Au fost examinate, in special, pro
punerile Comisiei pentru eonstruc- 
lii de mașini cu privire la specia- 
lizarea producției unor tipuri de 
mașin: și utilaje precum și cu pri
vire la livrările reciproce de ti
puri specializate de produse piuă 
in 1965.

In vederea dezvoltării continue 
a reLațlîlor economice dintre ță
rile membre ale GA.E.R. pe baza 
fo-.oslrii ma: depline a avantaje
lor diviziuni, internaționale socia
liste a mnneu. Comitetul executiv 
a considerat ca indicat să intro
ducă sistemul decontărilor multi
laterale In comerțul dintre țările 
menționate și să creeze Banca ță
rilor socialiste.

Fmeiinlwi propunerile Comisiei 
pentru transporturi privitoare la 
măsurile concrete necesare pentru 
crearea unei parc comun de va- 
goane-aarfl, Cmnitrtul Executiv a 
aprobat proiectai de Convenție al 

li rreastă pro- 
Uetal și a rtobflit modul șl ter
menele de înfăptuire a măsurilor 
de vittar pentru crearea parcului 
comun de vigiane marfă. Au fost 
stabilita de cotann acord măsurile 
•uptitaotaave petala lărgirea eola- 
borării țărilor membre ale CA.ER. 
In dementa! navigației maritime.

Bnatatad problema nivelului 
pvetarflor eotaroetaale în vigoare 
ia mărfurile In comerțul dintre ță
rile membre ale CA.ER., Comite
tul Executiv a relevat eă princi
piile și metodologia stabilirii pre
turilor în comerțul dintre țările 
membre ale C.A.ER. adoptate în 
iunie 1958, au contribuit la for
marea unor prețuri stabile și reci
proc avantajoase în comerțul din
tre țările membre ale C.A.E.R., ceea 
ce a dus la lărgirea considerabilă 
a schimbului de mărfuri dintre a- 
ceste țări și la întărirea economiei 
lor. In același timp, Comitetul E- 
xeeutlv a adoptat o recomandare 
cu privire la rectificarea prețuri
lor în comerțul dintre aceste țări 
în cazurile ctad acest lucru este 
întemeiat din punct de vedere e- 
conomic.

Potrivit recomandărilor Comite
tului Execut:-. rectificarea prețu
rilor va avea un caracter complex, 
pornind de ' a nivelul prețurilor 
medii pe pieteie mondiale de măr
furi In perioada 1957—1961.

Comitete! Executiv a acordat o 
mare atentie emblemelor perfea- 
tionării cor.tr e a formelor și me
todelor de —urcă ale organelor 
Consiliu). r:- a se asigura 
elaborarea r~. oerativă și mai 
aprofundat; a problemelor cola
borării economice si tehnico-știin- 
fîtice.

Discutarea problemelor Ia sesiu
nea Consiliului și în cadrul Comi
tetului Executiv s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie fră
țească și tnțelegere deplină, sub 
semnul lărgirii și adîncirii conti
nue a colaborării dintre țările 
membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.
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rara a se realiza un acord important
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S-a încheiat încă o etapă 
în lucrările Comitetului celor 18 state 

pentru dezarmare

prin 
Comi- 
ianua- 
el in

clearizate pe continentul european 
ar avea o mare importanță politică.

Delegația romînă a subliniat ne
cesitatea ca spiritul care conduce 
activitatea delegației sovietice și 
a celorlalte delegații socialiste la 
conferința de la Geneva, să că
lăuzească și pe ceilalți membri ai 
Comitetului, determinîndu-i să a- 
bandoneze poziția rigidă pe care 
s-au situat și să conlucreze eu rea
lism și înțelegere la realizarea a- 
cordurilor cerute atît de intens de 
opinia publică din lumea întreagă. I

un acord care 
după 1 ianua- 
explozii expe- 
nucleare, în

GENEVA 21 (Agerpres).
Cu ședința din 20 decembrie s-a 

încheiat încă o etapă — a treia 
— din activitatea Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare. Du
pă cum observa corespondentul a- 
genției France Presse, singurul do
cument asupra căruia s-a realizat 
un acord este comunicatul 
care se anunță că lucrările 
tetului vor reîncepe la 15 
rie anul viitor. Din păcate,
trerupe de data aceasta lucrările 
fără să fi făcut niciun pas în di
recția obiectivului principal — 
realizarea unui acord de dezarma
re generală și totală. Și, deși a 
debitat cu ampla discuție asupra 
interzicerii experiențelor nucleare, 
Comitetul nu a îndeplinit nici sar
cina formulată în rezoluția adop
tată în unanimitate de a 17-a se
siune a Adunării Generale și a- 
nume de a elabora 
să asigure încetarea 
rie 1963 a oricărei 
rimentale cu arme 
toate mediile.

Desfășurarea lucrărilor Comitetu
lui în «ceasta ultimă perioadă de 
aproape o lună de zile a arătat că 
principala piedică în calea reali
zării obiectivelor sale a venit din 
partea puterilor occidentale care 
s-au menținut pe poziții inaccep
tabile și nerealiste.

Delegatul sovietic, Țarapkin a- 
răta în cuvîntarea ținută la ședin
ța de joi că poziția pe care s-au 
situat puterile occidentale consti
tuie un simptom care vădește lim- 
pede că, paralel cu intensificarea 
luptei pentru dezarmarea generală 
și totală, se accentuează și împo
trivirea adversarilor dezarmării.

In Comitet, delegația romînă a 
susținut propunerile constructive și 
realiste formulate în Comitet me
nite să urnească din loc lucrările, 
a sprijinit planul de dezarmare 
generală și totală propus de dele
gația sovietică. Tot în acest scop, 
delegația romînă a subliniat posi
bilitatea și utilitatea adoptării u- 
nor măsuri destinate să promove
ze destinderea în relațiile interna
ționale, să favorizeze dezarmarea 
generală 
delegația 
rerea că

și totală. In acest sens 
romînă și-a exprimat pă- 
instituirea de zone denu-

0 nouă manevră a delegației americane 
respinsă de Adunarea Generală

NEW YORK 21 (Agerpres).
La ultima ședință plenară a A- 

dunării Generale a O.N.U. grupul 
țărilor afro-asiatice a cerut dele
gației S.U.A. să retragă proiectul 
de rezoluție american cu privire 
la Angola. Acest proiect preve
dea trimiterea a doi reprezentanți 
ai secretarului general în Angola 
și Mozambic pentru a „strînge in
formații" cu privire la condițiile 
politice, economice și sociale exis
tente pe aceste teritoriu S.U.A. in
tenționau ca prin această rezolu
ție să anuleze toate hotărîrile A-

Corespondența dintre U Thant 
și guvernul englez în legătură 
cu situația din

NEW YORK 21 (Agerpres).
La New York a fost dată publi

cității corespondența dintre secre
tarul general al O.N.U. și guver
nul englez în legătură cu situația 
din Rhodesia de sud. U Thant, se
cretarul general a O.N.U. subli
niază într-o notă explicativă că 
rasiștii albi din Rhodesia de sud 
au făcut imposibilă îndeplinirea 
mandatului ce i-a fost încredințat

Rhodesia de sud
de către Adunarea Generală 
vederea reglementării situației 
acest teritoriu. Din corespondența 
publicată reiese că Anglia, care 
poartă răspunderea pe plan inter
național pentru situația din Rho
desia de sud. a refuzat să colabo
reze cu secretarul general pretex- 
tînd că nu s-ar putea chipurile a- 
mesteca în treburile interne ale 
teritoriului.

in 
din

dunării și Consiliului de Securi
tate care cer să se acorde inde
pendență acestor teritorii.

Dîndu-și seama că manevra a 
fost descoperită și că este sortită 
eșecului, delegatul S.U.A. nu a in
sistat ca proiectul său de rezolu
ție să fie pus la vot.

Adunarea a salutat acest suc
ces al forțelor anticolonialismului, 
care luptă împotriva uneltirilor 
imperialiste.

Următorul punct de pe ordinea 
de zi a fost aprobarea bugetului 
O.N.U. pe 1963 și a procentajului 
de cotizații al diverselor țări. A- 
dunarea a adoptat rezoluțiile în 
aceste probleme propuse de Co
mitetul pentru problemele econo
mice și financiare al Adunării.

Delegațiile Uniunii Sovietice și 
țărilor socialiste au votat împotri
va proiectului de buget al Orga
nizației Națiunilor Unite 
loare de 93 300 000 dolari, 
că este exagerat și poate 
simțitor fără a se aduce 
cii desfășurării normale a activi
tății O.N.U.

a
QBelgia se opune presiunilor economice împotriva lui Chombe

BRUXELLES 21. Intr-o declara
ție făcută reprezentanților presei 
ministrul de externe al Belgiei 
Spaak. a declarat că guvernul bel
gian se opune unor eventuale pre-

O=—

siuni economice împotriva lui 
Chombe. El a luat apărarea socie
tății -UniOB Miniere ’ care exploa
tează bogățiile Katangăi 
este principala inițiatoare 
siunii katangheze. Spaak 
rat că Belgia nu acceptă
propus de secretarul general 
O.N.U. și de primul ministru 
golez împotriva importurilor 
cupru și cobalt din Katanga.

—=0=_

în va- 
arătînd 

fi redus 
prejudl-

Alege deci viața !
ZURICH 21 (Agerpres).
Regizorul suedez 

care este cunoscut 
sale documentare 
și „Ucigaș pe bază 
(procesul Eichmann) a realizat un 
nou film documentar cu titlul 
„Alege deci viața 1". Filmul care 
reprezintă în mod sugestiv foloa
sele energiei atomice cît și neno
rocirile cauzate prin utilizarea ei 
în scopuri războinice culminează 
cu un apel pentru pace în care 
este prezentată viața de zi cu zi 
a supraviețuitorilor de la Hiro- 
șima.

Erwin 
prin

„Mein
de semnătură"

Leiser. 
filmele 

Kampf"

Spitale falimentare
BONN 21 (Agerpres).
Ministrul pentru problemele so-y 

ciale al landului Renania de Nord- 
Westfalia. Grundmann, a declarați 
că ,,circa 20 de spitale in regiu
nea dintre Rin și Ruhr se zbat în 
cele mai mari dificultăți econo- ” 
mice Cinci spitale se află într-o 
situație atît de precară incit ele 
ar trebui declarate falimentare. 
Există pericolul ca aceste spitale 
să fie închise în cazul cînd nu li 
se va acorda un ajutor neîntîr- 
ziat...".

Lupta revendicativa 
oamenilor muncii din Italia

ROMA 21
Nu încetează nici măcar pentru 
zi lupta revendicativă a oame-

(Agerpres).

la

in S.U.A- cont'nuă persecuțiile 
împotriva comuniștilor

NEW YORK 21 l Agerpres). — 
TASS transmite:

fa STA. crwitinnă persecuțiile 
împotriva coeumstiior. Oficiul de 
control asupra activității subver
sive a dat dispoziții ca încă doi 
oeabn ai Partidnlci Comunist din 
S.UA. William Patterson din New 
York și Dorothy Heali din Los 
Angeres. sS se înregistreze in ca
litate de . agenti 
străin* pe baza 
McCarran.

In caz că vor i 
registreze. ei vor I 
dusoare și mari

ai unui stat 
cunoscutei legi

— Vizita în Congo a unei delegații militare americane
WASHINGTON 21 (Agerpres).
Delegația militară americană, a 

cărei plecare în Congo a fost a- 
mînată miercuri, a părăsit Washing
tonul în noaptea de joi spre vi
neri

Comentatorul militar al agenției 
Associated Press relatează că de- 
legațîa. este alcătuită din membri 
ai _r.ei unități militare speciale 
derm rută „J.T.F.-4", creată de 
Pes-.agoa cu mai bine de un an
— —pentru „a alcătui planuri
— •eaerea unor eventuale opera- 
*—m ta Africa". De la crearea a- 
cesce. unități, scrie comentatoruL 
M-~_<‘.erul de Război a refuzat să 
simiiă existența ei sau să discute 
despre misiunea ce i-a fost încre-

?:ezenta delegației militare a- 
-■encane in Congo marchează în- 
cepotul unei intervenții 
arreatuate a S.U.A. în 
'.ari sub egida O.N.U.

Agenția France Presse
:ește în această privință principiul 
stabilit încă de la începutul crizei

și mai 
această

reamin-

congoleze că operațiunile O.N.U. 
in Congo trebuie să se desfășoare 
fără participarea vreunui membru 
permanent al Consiliului de Secu
ritate. Trimiterea unei delegații 
militare 
prezintă 
acestui 
cut

Agenția France Presse face cu
noscut pe de altă parte, că „în 
cercurile parlamentare congoleze se 
manifestă 
trimiterea 
americane 
favorabilă 
sinul membrilor Camerei reprezen
tanților.

Parlamentarii consideră — subli
niază agenția — că vizita misiu
nii militare americane ar 
duce la instalarea în Congo a unei 
baze militare americane. Ei își ma
nifestă totodată nemulțumirea pen
tru faptul că guvernul eongolez 
nu consultă parlamentul în ase
menea probleme importante.

unei
americane in Congo re- 
o evidentă încălcare a 

principiu unanim recunos-

neliniște în legătură cu 
unei delegații militare 

in Congo". O opinie de- 
ia naștere, în special în

putea

și care 
a sece- 

a decla- 
boicotul 

al 
con- 

de

transmite:
Uzina „Zaporojstal" din o- 
ucrainean Zaporojie a fost 
un nou record mondial în

anului încă 10 000 tone

trecut acești oțelari 
de la un cuptor Martin

de

au
tip

Record mondial 
in producția anuală 
de oțel la un cuptor 
ZAPOROJIE 21 (Agerpres). 

TASS
La 

rașul 
atins
producția anuală de oțel la un 
cuptor. Oțelarii Kuko, Kinebas, 
Stan și Loboda au produs 300100 
tone de oțel, ei vor obține pînă la 
sfîrșitul 
oțeL

Anul 
obținut
de 185 tone 265 000 tone metal. 
Acest indice a constituit un re
cord mondial. Meșterii oțelari fo
losesc tehnologia șarjei rapide, în 
cadrul căreia, în anumite perioa
de, se introduce în agregat o can
titate mult mai mare de gaze na
turale și 
ei reduc 
teva ore.

de oxigen. Prin aceasta 
timpul unei șarje au cî-

i
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Bugeful 
Berlinului occidental 

pe anul 1963
BERLINUL OCCIDENTAL 21 (A- 

gerpres).
Adunarea de deputați munici

pală din Berlinul occidental a a- 
probat la 20 decembrie bugetul 
Berlinului occidental pe anul 1963. 
Deși în noul an bugetar R.F.G. va 
acorda Berlinului occidental un a- 
jutor financiar de 1,77 miliarde 
mărci, bugetul are un deficit de 
67,6 milioane de mărci. O mare 
parte a cheltuielilor este desti
nată pentru întreținerea aparatu
lui administrativ umflat, inclusiv 
a poliției, precum și pentru orga
nizarea de diferite măsuri în spi 
ritul politicii „războiului rece".

ÂEDACTTA si ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii nr. 56 Tel interurban 322; automat 269.

o 
la

o
nilor muncii italieni care cer ma
jorarea salariilor în legătură cu 
creșterea continuă a preturilor 
mărfurile de primă necesitate.

La 20 decembrie a avut loc 
nouă grevă pe plan național,
care au participat 38 000 de mun
citori din industria celulozei și 
hîrtiei. Concomitent au intrat în 
grevă 40 000 de mineri. Greviștii 
protestează împotriva poziției in
transigente a patronilor care au 
rupt tratativele cu reprezentanții 
oamenilor muncii în problema în
cheierii unor noi contracte colec
tive de muncă pe plan național, 
care să prevadă îmbunătățirea si
tuației lor materiale.

A intrat în a treia zi greva a 
20 000 de docheri italieni. Această 
grevă, care a paralizat toate lu-

crările de încărcare-descărcare din 
porturile Italiei, a fost declarată, 
de asemenea, în sprijinul revendi
cărilor economice ale oamenilor 
muncii.

In afara acestor greve de mari 
proporții, la 20 decembrie a înce- \ 
tat luCrul în numeroase întreprin- ** 
deri literalmente în toate regiunile 
țării, 
vele
vona, organizate în semn de pro
test împotriva intenției adminis
trației de a concedia un 
grup de muncitori, precum 
fabricile textile din Novara, 
3 000 de muncitori au cerut
nanimitate majorarea salariilor.

La Pisa și Siena au avut 
demonstrații impunătoare ale 
rănilor. Ei cer efectuarea unei
forme agrare generale și lichida
rea proprietății funciare moșierești.^ 
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Cele mai mari au fost gre- 4 
din Uzinele „Ape" din Sa-

mare 
si la 
unde 
în u-

loo
ta-
re-

PARIS. In Franța au avut loc 
alegeri pentru administratorii case
lor de plată a ajutoarelor familia
le. La aceste alegeri Confederația 
Generală a Muncii a obținut 48,5 
la sută din voturile
Din totalul celor 1713 000 
tanti pentru reprezentanții 
derației Generale a Muncii 
tat 831 000

exprimate, 
de vo- 
Confe- 
au vo-

de persoane.

PresseDAKAR. 
anunță că 
Senegalului, Mamadou Dia, care 
este arestat din ordinul președin
telui Senegalului, Leopold Senghor, 
ă fost transferat în eursul nopții 
de 19 spre 20 deeembrie din ora
șul Dakar într-o insulă al cărui 
nume este ținut secret.

Agenția adaugă că fostul șef al 
statului major al armatei senega- 
leze, generalul Fall, care a fost 
destituit din funcțiile sale, se află, 
de asemenea, în această insulă. Ei

Agenția France 
fostul prlm-ministru al

Mamadou Dia,

Scăderi la bursa din

se găsesc sub 
parașutiști.

paza unităților de

s-a deschis în ca- 
— Lagos — o con-

LAGOS. Joi 
pitala Nigeriei 
ferință a miniștrilor de externe ai 
țărilor africane care fac parte din 
așa-numitul grup de la Brazzaville.

Potrivit relatărilor agenției As
sociated Press, această conferință 
urmează să pună la punct o „Cartă 
a relațiilor interafricane", al cărei 
proiect a fost adoptat în linii ge
nerale de către Confederația șefi
lor acestor state care a avut loa 
anul acesta la Lagos.

QUITO. 1 500 de profesori de la 
școlile de stat din capitala E- 
cuadorului au declarat grevă pe 
timp nelimitat cerînd plata sala
riilor restante pe două luni. Gre
va a paralizat activitatea șco
lară la Quito. Și în alte orașe ale 
țări! profesorii din școlile de 
stat au organizat asemenea ac
țiuni.

0

LONDRA 21 (Agerpres).
La bursa din Londra s-au înre

gistrat joi noi scăderi ale valorii 
acțiunilor. După cum subliniază 
agenția France Presse, scăderile de 
la bursă sînt o urmare a înrăută
țirii situației economice
gliei. Scăderea accentuată a pro
ducției industriale engleze, care a

a An-

Londra și cauzele lor
început în octombrie, influențează 
în mod serios și operațiunile la 
bursă. Totodată, după cum subli
niază agenția Associated PressuA 
creșterea continuă a șomajului 
nesiguranța în ce privește situa
ția economică se răsfrîng în mod 
negativ asupra activității de afa
ceri.
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