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

A trecut decada I-a din prima lună a noului an. Pe grafi
cul întrecerii socialiste al minai Uricani s-au afișat realizările ob
ținute în producție de brigăzile minerilor. Realizările brigăzii con
duse de minerul Uliu Gheorghe de ia sectorul II se înscriu între 
cele mai frumoase de la exploatare. IN CLIȘEU: Minerii dintr-un 
schimb al acestei harnice brigăzi uricănene s-au oprit în fata 
graficului de întrecere,- roadele muneii lor pe noul an le slnt 
pe plac.

Plecarea delegației P.M.R. 
la Congresul al VI-lea al P.S.LLG.

Sîmbătă seara a plecat spre Ber
lin delegația Partidului Muncito
resc Romîn sare va participa la 
lucrările celui de-al VI-lea Con
gres al Partidului Socialist Unit 
din Germania.

Din delegație fae parte tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.M.R., 
conducătorul delegației, Nicolae

------------------- ------------ —■—-------------------

NOI UTILAJE MINIERE
In minele Văii Jiului gradul de 

mecanizare este în continuă creș
tere. Zilele acestea tînăra exploa
tare minieră Dîlja a primit din 
Uniunea Sovietică o mașină de 
extracție modernă pentru puțuri de 
capacitate sporită și de mare a- 
dtncime. Tot în acest timp pentru 
minele Văii Jiului au mai sosit

' Condiții tot mai bune de învățătură
In ultime1® săptămtni, școlarii a« 

fost în vacanță, bucurîndu-se din 
plin de frumoasele zile de iarnă, 
de darurile oferite de Moș Gerilă. 
Iată însă că în prima zi de învă
țătură după vacanță, elevii școlii 
de 8 ani nr. 1 din orașul Lupeni 
au constatat cu bucurie că în să
lile lor de clasă s-au făcut --mufte 
lucruri pentru a li se asigura con
diții bune de învățătură. Toate 
băncile care suferiseră stricăciuni 
au fost reparate. S-au curățat du
șumelele, sobele, s-ș pus la punct
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І N RE
S-а întunecat. La Paroșeni tu

burile fluorescente și becurile cu 
vapori de mercur răspîndesc In ju
rul termocentralei o lumi nd feeri
că. Cupola cerului, încețoșată a- 
cum de anotimpul iernii, pare a 
ii vărsat aici tot focul nestema
telor sale.

Ih sălile imense ale uzinei, oa
menii lucrează din plin. Zumzetul 
uniform al mașinilor nu încetează 
nici o clipă. Aparatele indicatoare 
și becurile de semnalizare arată 
că uriașele agregate funcționează 
normal. Prin cablurile de înaltă 
tensiune energia electrică fulgeră 
continuu.

Antrenați în întrecere pentru a 
da industriei energie electrică' ia 
un preț de cost scăzut și în canti
tăți suficiente, muncitorii din tură 
abia. observă scurgerea rapidă a 
timpului. Avînd în grijă și insta
lațiile auxiliare din secția turbi
ne. mecanicul Conțun Ioan hotărî 
sd execute un control suplimentar. 
Arătătoarele ceasului electric indi
cau ora trei după miezul nopții. 
Ajuns în dreptul electropompei nr. 
2, chipul mecanicului tresări. Un 
sunet ascuțit izbea auzul său în 
mod neplăcut. S-a înfundat pompa 
— iși spuse Conțun. Curățirea ei 
trebuie să se facă imediat altfel 
amperajul și presiunea vot scădea 
șub nivelul admis. Cu mișcări ho- 
tărîțe, mecanicul Conțun loan În
cepu să execute manevre complica
te. Una din vane nu se închidea 
însă decit pe jumătate. Defecțiu
nea nu putea fi înlăturată de unul 
singur. Totuși pînă la sosirea echi
pei de intervenție, electropompa 
ar fi funcționat neeconomic și de
fectuos. Anunțat și sosit la fața 
locului, lonașcu Lazăr, mecanicul 
principal ai secției turbine, hotărî 
înlăturarea defecțiunii cu forte 
proprii. Tînărui Tirș Ludovic se 
oferi voluntar să ajute și el. Mun
ca începu iebril. Scrișnetele șuru
burilor desfăcute se amesteca cu 
icnirile de efort ale oamenilor. Ca 
niciodată minutele păreau că se 
scurg repede. Deblocată și bine 
curățată roata dințată fu așezată 
din nou în lăcașul ei. In asalt cu 
Secundele hărnicia energeticienilor 

Ceaușescu, membru al Biroului 
Politic șl secretar al C.C. al P.M.R., 
Leonte Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Aldea Militaru, prim-secretar al 
Comitetului regional Brașov al 
P.M.R. Din delegație face parte de 
asemenea Ștefan Cleja, ambasado
rul R. P. Romine în R. D. Germană.

(Agerpres)

100 ciocane de abataj, 20 perfo
ratoare de tip C.P.-19, sute de 
lămpi de mină precum și alte uti
laje și piese de schimb. Cu ajuto
rul acestora minerii din Valea 
Jiului vor putea munci mai spor
nic pentru îndeplinirea sarcinilor 
și angajamentelor de întrecere.

©----------

întregul material didactic, astfel ca 
procesul de învățămînt să se des
fășoare în cele mai bune condi- 
țiuni.

Toate aceste realizări au fost 
obținute cu contribuția voluntară 
a cadrelor didactice. Tot în timpul 
vacanței de iarnă, învățătorii și 
profesorii și-au întocmit planifica
rea predării materiilor pe trimes
trul II, astfel ca -Sita prima zi de 
după vacanță, munca pentru ins
truirea tinerelor vlăstare ale mi
nerilor și muncitorilor să se des
fășoare în condiții bune.

G~U L Ă !
cîștiga clipe prețioase. Ansambla- 
rea pieselor înainta văzînd cu o- 
chi.

— Conectați — răsună vocea 
mecanicului principal. Eleclropom- 
pa nr. 2 funcționa normal, Încor
date pînă atunci, chipurile energe
ticienilor Conțun loan, lonașcu La
zăr și Tirș Ludovic se extind lu
minate de o mare bucurie lăuntri
că.

...Pălind strălucirea tuburilor flu
orescente șt a becurilor cu va
pori de mercur, răsăritul revărsa 
lumina unei noi zile. Schimbul din 
tura de dimineață strîngea bucuros 
mîiniie celar ce plecau, salullnd 
cu obișnuita- întrebare:

— In regulă ?
Răspunsul fiecărui întrebat ră

suna modest peste tot:
— Da, in regulă.

MIRCEA BARCARU
Paroșeni

Brigada minerului Bărdoși Victor, efectuează de mulți ani lucrări de pregătiri la mina Ani- 
noasa. In prezent ea lucrează la lărgirea și betonarea galeriei de legătură cu puțul central sud unde 
realizează zilnic depășiri de plan.

Clișeul nostru înfățișează cîțrva mineri din brigada lui Bardo? Vițtor înainte de intrarea In șut.

Alegeri în grupele 
sindicale

Zilele acestea, în sectorul VIII 
transporturi al minei Lupeni au în
ceput alegerile pentru noile active 
obștești ale grupelor sindicale. In 
adunarea generală a grupei sindi
cale de la întreținere, darea de 
seamă asupra activității depus» de 
la ultimele alegeri și pină în pre
zent a fost prezentată de tovarășul 
Mătăsăreanii Iile, organizatorul 
grupei. Discuțiile purtate au. scos 
în evidență numeroase realizări. 
Datorită bunei organizări a între
cerii între brigăzi, liniile ferate 
din subteran, galeriile de transport 
sînt mai bine întreținute. Grupa 
sindicală a sprijinit organizarea 
acțiunilor patriotice în cadrul că
rora s-an slrîns cantități impor
tante de crampoane vechi, din care 
o bună parte au fost îndreptate și 
refolosite Ia fixarea liniilor ferate 
pe traverse. La propunerea grupei 
sindicale, 16 muncitori au fost tri
miși la odihnă și tratament în sta
țiunile balneo-climaterice.

Cu prilejul dezbaterilor s-a des
prins pentru grupa sindicală sar
cina de a urmări cu mai multă 
perseverență întărirea disciplinei 
în muncă, de a milita zi de zi 
pentru buna desfășurare a trans
porturilor subterane în vederea a- 
sigurării condițiilor pentru îndepli
nirea angajamentelor de întrecere 
pe acest an;

AVRAM MICA 
^corespondent

Din abatajul nostru va ieși 
numai cărbune curat

împreună cu ortacii din brigada 
pe care o conduc am obținut în a- 
nul trecut realizări frumoase. Mun
cind cu randamente mult superi
oare celor prevăzute, noi am ex
tras peste planul anual mai bine 
de 4000 tone de cărbune. In ace
lași timp ne-am străduit să dăm 
nUmai1 căfbune de "calfiatei Deși 
condițiile de "■ %ăcămint nu' ne-au 
favorizat, totuși noi nu am avut 
vagonete rebutate pentru șist vi
zibil. Aceasta datorită măsurilor 
luate pentru Îndepărtarea sterilu
lui din cărbune.

In acest an în fața noastră stau 
sarcini de producție mal mari. Cu 
concursul maiștrilor mineri și ' al 
conducerii sectorului, noi ne-am 
pregătit intens pentru a le înde
plini cu succes. Avem In centrul 
principalelor preocupări îndeplini
rea ritmică a planului de produc
ție și ridicarea productivității 
muncii, dar nu neglijăm nici cali
tatea, Dimpotrivă. Vom face totul 
pentru a da cărbune curat în așa 
fel ca să nu avem nici un vagonet 
rebutat pentru șist vizibil. In acest 
scop ne-am mobilizat forțele încă 
din primele zile de lucru din acest 
an. Noi lucrăm într-un abataj cu 

trepte răsturnate în stratul 15 vest. 
Acest strat are o intercalate de 
steril cu o grosime pînă la 80 de 
cm. Intercalata formează copexi- 
șul fals al- stratului ți crează mari 
neajunsuri, din cauză că se rupe 
ușor și cade în cărbunele tăiat, 
chiar și cînd se exploatează nu

mai bancul de la culcuș. Pentru a 
evita acest neajuns am ținut sea
ma de îndrumările primite de la 
conducerea sectorului și am renun
țat la pușcare, făcînd tăierea căr
bunelui exclusiv cu ciocanul de 
abataj; tocmai pentru a proteja co- 
perișul fals. Pilierul inferior al stra
tului se explotează direct pină la 
coperiș, iar sterilul din intercala
te îl depozităm în abataj.1* Lungi
mea frontului între pilierul inferior 
șl cel superior este Йе 115 m. A- 
cest lucru impune măsuri practice 
pentru a se evita amestecarea căr
bunelui cn sterilul. La pilierul su
perior se bandațează total coperi- 
șul fals, pe porțiunile nestabile. Se 
elimină astfel posibilitatea ca in- 
tercalația de steril să se rupă șl, 
fărîmițindu-se, să se amestece cu 
cărbunele. Tot pe acest pilier, la 
baza treptelor, se pun poduri de 
reținere care asigură, în cazul cind 
totuși coperișul se rupe, alegerea 
și depozitarea șistului. In pilierul 
inferior se folosesc niște cutii, tot 
în scopul depozitării șistului. Ste
rilul se tale cu ciocanul de abataj, 
înainte de a se extrage bancul de 
cărbune de la coperiș. Se urmăreș
te ca tăierea acestuia să se facă 
în blocuri mari, pentrn a evita fă- 
rîmițarea sterilului.

Datorită acestor măsuri, pînă în 
prezent brigada noastră nu a avut 
nici un vagonet rebutat pentru 
șist. Vom căuta să muncim ,pe vii
tor tot la fel:și chiar.să sporim a- 
tenția la alegerea șistului. Ne an
gajăm ca producțta dată din aba
tajul nostru să fie în tot timpul 
anului 1963 de bună calitate și Să 
îndeplinim ritmic sarcinile de plan.

FRANC1SC SCHNEIDER 
șef de brigadă sectorul III 

mina Aninoasa

Citiți în pag. !V-a
• Hidrocentrala de la Kumsk 

a fost dată In exploatare.
• Declarația Partidului Comu

nist din S.U.A*1
• Dejun oferit de W. Foster 

în cinstea lui V. V. Kuz- 
nețov.

• Artem Mikoian despre 1 avi
oanele viitorului,

• O înfrîngere a forțelor re
acționare din Brazilia.

• De ce se. eschivează de la 
un răspuns autoritățile vest- 
germane.

• Exploatarea de către Statele 
Unite a țărilor din America 
Latină.
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La cercul de artizanat din Lupeni

— Ai văzut-o pe Stela?
— Ce am eu cu ea ! ?
— Nu te mai fă, că știu că-i 

porți simbetele. Toată ziua ești în 
eăletlle ei. Dar vezi că Petrică-i 
mai „îaflgăreț". Merge la club cu 

1 Stela, la plimbare, la cinema, ba 
și la cofetărie. Așa se face curte 
unei fete. Nu ca tine. Toată ziua 
morocănos. Oftezi cînd o vezi si 
atît... De ce nu-i spui în față ? 
N-ai curaj ?...

— Tu să faci bine să-ți vezi 
de-ale tale și nu purta grija al
tuia. Mai bine ai termina odată 
cu „boala" aia. Toată ziua bați

— N-am nevoie de intermediari.

trotuarele, iar la mină prezinți
certificate medicale.
- Ți-e ciudă că ți-o spun in

fată? Si ai de ce. Ești un papă
lapte. Lui Stela nu-i trebuie ase-
menea băieți. O cunosc eu, nu de
acum. Dar dacă vrei, pun o vorbă
pentru tine. Mă pricep.

— Ai, măi Nicolae, nu fi așa 
țlfnos I Eu îți vreau binele...

...Cei doi tineri mergeau alături 
înspre centrul orașului. Nicolae 
mergea tăcut. Ajunși în fața bu
fetului, Ionel îi dădu un cot.

— Luăm una mică ?
— N-ят chef.
— Lasă că-ți trec necazurile.
Ionel îl prinse de braț și mai cu 

voie, mai fără voie, îl duse înă
untru Se așezară Ia o masă...

...Sirena sunase de mult. Nieo- 
Jae încercase de cîtevat ori să se 
scoale, dar patul îl trăgea înapoi. 
Isi simțea gura cleioasă, iar ca
pul îi părea de plumb. încercă de 
eîteva ori să-și reamintească cele 
petrecute seara la bufet. Ii apăru 
în minte figura lui Ionel; fața ro
tundă, părul yîlvoi, dinți lăți, 
albi și gura rînjindă. Ii stăruia 
în urechi conversația care au a- 
vut-o „© să aranjez eu cu Stela. 
Sîntem prieteni foarte buni. Ii dau 
întllnire în fața cinematografului 
O să-l vorbesc de tine. Ce maî, 
totul li aranjat". Dar după aceea 
ce s-a mai întîmplat ? Ah, nu mat 
știe .

©îndur ile îi sînt întrerupte de 
un ciocănit în geam. Se sculă șl 
făcu ochi mari cînd văzu prin sticla 
aburită o caschetă albastră închi
să. I se puse un nod în gît iar 
inima îi bătea cu putere gata să-t 
spargă coșul pieptului. Reuși să 
înglne t

— Pe cine eăutați ?
— Pe dumneavoastră cetățene. 

Rugăm să deschideți usa. avem o 
lecuță de treabă împreună.

întoarse cheia In broasea de la 
ttsă. Ofițerul de miliție intră și 
după ce aruncă o privire căută
toare spuse :

— Dumneata ești Nicolae Popes
cu, lăcătuș la mină 1

— Da, eu sînt.
— Aseară al luat parte la un 

scandal la bufetul din apropierea 
centrului orașului, cu mai multi 
huligani. Ati consumat și n-ați 
plătit. Sînteti invitat la miliție.

— Eu, scandal, eu n-am plătit Г 
Nu se poate E o confuzie.

—- Nu confundăm noi așa ușor.. 
Poftești pînă la noi să stăm de 
vorbă.

--------- e---------

Peste culmi și ppin timp 
(Sub funicularul Апіпоам — Pairlb)

Ca vulturi metalici, planează sub cer
Vagoane-aeriene prin zarea albastră < —■
Tresaltă în ele un cînt de miner
Șl ritmul de muncă din inima noastră.

In cupele strimte, rîd bulgări «urați, f
Cărbunii, la ziuă iviți din adîncurL.
Minerii-i petrec, la obraz luminați. 
Cum zboară pe drum de oțel, pacte runcuxl

Ortacii în cupe trimit spre înalt 
Avîntul ee-i poartă și munții să-nfrunte, 

'Spre ziua de mîine fădnd înc-un salt 
Peste culmi și prin timp legînd punte.

— Nu se poate, eu n-am fost 
implicat In viața mea In aseme
nea treburi...

...Stătea cu privirea pironită in 
pămint și asculta cuvintele ofițe
rului de miliție, care parcă-1 lo
veau în moalele capului.

— Те-ai înhăitat cu niște pier- 
de-vară și le-ai ținut isonul la 
scandaluri. Ai ineeput să faci ne
motivate. Crezi «ă ai apucat pe 
un drum bun? Ți-ai făeut un con
trol să vezi, ce-țl lipsește?

Nicolae ridică privirea spre o- 
fițer. Fața i se Îngălbeni, iar mi
na tremurîndă li alunecă spre bu
zunarul de la spate. Simțea bătăile

оомомоооаоооооооеооеммееооомооо 
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Inimii la tîmple și singele i se ur
că în vîrful urechilor. Apoi spe
riat spuse:

—- îmi lipsesc toate actele, car
netul, banii. Nu mai am nimic. A- 
jută-mă tovarășe ofițer, sint pier
dut.

— Ce acte ai avut și eîți bani ?
— Carnetul, buletinul, certificatul 

de naștere, 500 lei și o poză...
— O să vedem noi. Acum scrte 

pe hîrtie cum s-a întîmplat asea
ră. Caută să-ți amintești cit mai 
bine cele petrecute...

Prezentă declarația ofițerului. A- 
cesta, după ce o citi, trase ser
tarul biroului și scoase un port- 
moneu. II întinse spunînd:

— Verifică ee-ți lipsește și sem
nează pentru primire.

Cu mîinile tremurînde, scoase 
actele din portmoneu, apoi cu glas 
sugrumat se adresă ofițerului:

— îmi lipsesc carnetul, banii 
și o fotografie...

— Bani n-au fost în portmoneu. 
Carnetul îl găsești la secretarul 
organizației U.T.M. și poza la fel. 
Așa că urmează...

...Secretarul organizației de tine
ret luare la un referat. Ciad Ni
colae intră pe ușă, îi aruncă o 
privire cercetătoare, apoi li făcu 
semn să ia loc pe scaun; Continuă 
să-și vadă mai departe de treburi 
După un timp spuse:

— In privința celor ce s-au În
tîmplat cu dumneata o să-și spu
nă cuvîntul tovarășii de muncă, 
utemiștiL Așa că peste un eeas 
să fii în sala mare.

...Pe bănci au luat loc zeci de 
tineri și tinere. Intr-un colț al 
sălii, Nicolae, stătea cu bărbia În
fiptă în palme. Deodată, tresări 
cînd secretarul Începu să vor
bească.

— Pe tovarășul Popescu Nico
lae îl cunoașteți cu toții. A fost 
un băiat bun, munaitor harnic. De 
un timp Insă s-a schimbat aom- 
plet. De ее? S!-a găsit „prieteni" 
care l-au antrenat la anumite lu
cruri, care nu cadrează eu an u- 
temist. In ultimul timp era văeut 
In localuri In compania Iui Ionel 
și a altora de teapa lui. Aseară 
Ia bufet, s-a Întîmplat un scan
dal provocat de aceste elemente. 
Au intervenit organele eompetea-

Ш1Ш STRAUȚ 

te. Portmoneul ou toate actele lui 
Popescu s-a găsit la unul din a- 
cești scandalagii. Carnetul de mem
bru a fost ridicat de noi și ur
mează să vă spuneți dumneavoas
tră ouvlntuL..

— Să fie sancționat — spuse un 
tînăr. care se așezase moi in față. 
Să tină minte.

— Să fie exclus — spuse altul 
mai înfocat

Tinerii au criticat eu asprime 
abaterile lui Popescu, au flaut 
propuneri, organizația a hotărit.

...Mergea Ingtndurat spre casă. 
Nu dădea importanță trecătorilor. 
Auzi deodată în spate o voce cu
noscută.

— Nicolae, după-masă ce pro
gram ai?

— Se întoarse. Pentru un mo
ment nu știu ce să răspundă.

— N-am nimic.
— Mergem la film?
— Nu.
— Te aștept la 7 în fața cine

matografului.
Fata grăbi pasul și coti pe altă 

stradă...
...Cînd se apropie de cinemato

graf, inima începu să-i bată gu 
putere. In fața afișerului văzu o 
fată cu o basma roșie cu buline 
albe, îmbrăcată într-un palton ne
gru. Se apropie cu sfială.

— De ce m-ai chemat la film ? 
O să se supere Petrică.

Fata izbucni în hohote de rîs. 
Apoi îi spuse:

— Este fratele meu vitreg. Cum, 
n-ai știut ?

— Ionel mi-a spus că...
— Ionel e un plerde-vară. Asta 

te-a corupt și pe tine și acum al 
văzut unde ai ajuns ?

— Dar tie nu ți-e rușine să vii 
cu mine după cele се-am făcut î

— Te cunosc eu destul de bine 
și știu că ești un băiat bun. Dar 
hai înăuntru că începe filmul.

— Stela vreau să-ți mai spuu 
ceva. Știi poza... Eu am luat-o de 
Ia panoul de onoare...

— Știu, e la mine și ți-o dau.
— Știi ce Stela, o să mă fac 

băiat cuminte, cel mai cuminte, 
numai să șterg pata asta.

Stela îl ștrînse de mînă și îm
preună au intrat la cinematograf. 
Rula filmul „Permisie pe țărm".

HA VIU ISTRATE

j

„PRIN IAȘBL CULTURAL"
Din semiîntunericul unei loji de 

teatru, clțiva muncitori, plini de 
vigoare și tinerețe, urmăresc cu 
privirile încordate și lacome de 
frumos scena luminată. Realizîncl 
acest tablou pe care. l-a intitulat 
„Muncitori in lojă", tinărul pic- 
tro ieyan Dan Hatosanu nu a fă
cut declt să pună, cu măiestrie pe 
plană, să eenseeaneae ia linii și 
culoare o scenă plină de semnifi
cații pentru viata nouă pe «*k« o 
trăiesc cei care in trecut au se 
puteau bucura în tihnă de frumu
sețile artei și culturii. Asemenea 
scene s-au integrat pe deplin in 
viața de toate silele a locuitorilor 
bătrinei cetăți culturale a Moldo
vei, ca de altfel a tuturor așe
zărilor de pe Întinsul patriei. In 
sola teatrului, care poartă numele 
unuia dintre ctitorii literaturii noas
tre. Vasile Alecaandri, muncitori 
din fabrici șl urine, colectiviști și 
mecanizatori din comunele Înveci
nate, alături de intelectuali, sînt 
acum spectatori ohișnuiți. Pot fi 
astăzi Intnniți tot atît de bine in 
fotoliile Operei de stat,, ascultind 
lncîntați muzica lui Coaikovski 
sau Puccini, fn sala care a îmbră
cat In acești ani haină nouă, a 
Filarmonicii de stat «Moldova". — 
la un concert al orchestrei sim
fonice, al cercului „Gavril Musi- 
ceecu" sau al orchestrei populare 
„Doina Moldovei".

Era către sftrșitul lunii septem
brie a anului trecut. Vestea des
chiderii unui nou cerc în cadrul 
clubului muncitoresc din Lupeni 
s-a răspîndit cu repeziciune. In 
fiecare zi, numeroși tineri mun
citori și mineri, pionieri și șco-, 
lari veneau la conducerea clubu
lui și depuneau cereri de înscrie
re. La 1 octombrie, 62 de cursanți, 
dintre care 32 pionieri și' școlari 
și-au început activitatea în cadrul 
noului cerc, cercul de artizanat. 
La început, conducerea clubului 
privea «u oarecare neîncredere 
funcționarea acestui cerc. Dar pri
ceperea instructorului precum și 
strădania, conștiinciozitatea și do
rința eursanților de a-și însuși cu 
temeinicie frumoasa artă a arti
zanatului și-au spus cuvîntul.

încă de la primele lecții, cursan- 
ții — atît cei mari cît și cei mici, 
au îndrăgit această „specialitate" 
și acum îi pasionează din ce In 
ce mai mult.

Brașoveanu Eugen, Aștelean Mar
cela, Clocea Nicolae, Dornic Io
sif, Kîarița Vasile sînt numai 
eîțîva dintre pionierii și școlarii 
conștiincioși și care au executat 
lucruri foarte frumoase.

Cel mari, organizați pe schim
buri, sînt ceva mai avansați. Du
pă ее au învățat desenul tehnic, 
strunjirea artistică și traforajul,
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FILMUL SĂPĂMlNil:

DESTĂINUIRI

Și altădată, orașul din preajma 
Bahluiului se mlndrea cu faima 
unui centru de cărturari. Dar cîță 
deosebire între atunci și acum I In 
timp ce atunci, In vremurile domi
nate de silnicie, demagogie și afa
cerism, o mină de luminați oameni 
de știință și artă se străduiau să 
tină sus steagul tradițiilor cultu
rale Înaintate, unor largi pături 
le era inaccesibil drumul spre cul
tură, spre frumas. Dear clteva 
Chitite și Birzoi, cu un pospai de 
cultură, se ploconeau in fața a tot 
ceea ce era străin de spiritul po
porului nostru. Acum comorile ar
tei și culturii , slnt la indemîna tu
turor. Și conținutul lor est в astăzi 
cu totul altul i ele slujesc progre
sului. vieții noi, socialiste, în plin 
avlnt.

Un exemplu edificator, un simbol 
al trecutului și prezentului tl cons
tituie Palatul Culturii din Iași. Pe 
vremuri loc de oroare și nedrep
tate, adăpostind justiția și admi
nistrația orașului, acest palat adă
postește aetăzi in sălile sale cinci 
muzee Înființate in anii noștri : 
Muzeul de artă plastică, etnografic, 
politehnic, de istorie și de științele 
naturii. Despre felul in care sînt 
organizate, despre cuprinsul lor va
loros, personalități de peste hotare 
ca Isabelle Blume, Louis Saillant, 
pianistul chinez Li Min-Cian au 
scris în cărțile de impresii numai 

acum au trecut la pictură. Munci
tori și mineri, mînuitori de strun
guri și de pikamere, își petrec o 
parte din țimpul lor liber la cercul 
de artizanat, pătrund tainele unei 
frumoase arte.

In atelierul micuț, bine încăl
zit, de o parte și de alta a unui 
banc lung, tinerii Hurmuz Petru, 
Martinaș Carol, lonașcu Ștefan și 
Balint Nicolae lucrează de zor. Au 
de executat o mulțime de juaării. 
Din cînd în cînd, Instructorul In
tervine, dînd explicațiile și îndru
mările necesare. Elevii îl ascultă 
cu atenție, apoi își reiau tăcuti 
lucrul. Hărnicia și perseverenta 
lor îi situează printre cei mai 
buni cursanți. Alături de ei se în
scriu și numele tinerilor Coșma- 
qiu Constantin, Chiță Nicolae, Pop 
Constantin și Lumpărdean Maria
na. Rezultatele lor sînt semnifica
tive.

Intr-un colt al atelierului, un 
dulap adăpostește o adevărată ex
poziție cu lucrurile executate de 
ei. Printre ele se remarcă frumoa
se camioane, șarete cu cat tre
nuri, suporturi pentru fotografii, 
pinguini — minunate lucruri mi
niaturale. Arta obiectelor de arti
zanat este foarte frumoasă și de 
aceea șl mult îndrăgită de toți 
membrii cercului.

D. GHIONEA

Incepînd da 
mîine pe ecra
nul cinematogra
fului „Al. Sahia" 
din Petroșani va 
rula filmul „Des
tăinuiri", o pro- r 
ducție a studiou
lui „Mosfilm".

IN CLIȘEU: Ф 
scenă din fUm.

cuvinte de laiidă. De altfel, o sta
tistică arată că din 1958 și pînă 
acum aceste muzee au fost vizitate 
de aproape 2 000 000 de persoane 
din toate colțurile țării, precum 
și de străini în trecere prin Iași.

Un deosebit interes îl prezintă 
pentru muncitori, funcționari, elevi, 
oameni de artă și cultură și cele
lalte muzee sau case memoriale 
care au luat ființă în ultimii ani 
la Iași. In fosta casă a domnitoru
lui A. I. Cuza de pe strada Lă- 
pușneanu s-a amenajat Muzeul U- 
nirii, în care diferite documente 
originale, scrisori și obiecte ex
puse aici vorbesc despre o pagină 
glorioasă din istoria frămîntată a 
poporului nostru. Multi sînt și cei . 
care, coborînd în gara Iașilor, se 
simt îndemnați să ia tramvaiul 
pentru a ajunge în mahalaua Țicău- 
lui, la bojdeuca lui Creangă sau 
spre Golia, nnde, într-o casă mică 
de piatră, a locuit un timp marele 
riostru povestitor. La poalele dea
lului Cetățuie, lingă pasajul d= ca
le ferată care taie șoseaua Iași- 
Ciurea, o altă căsuță albă, cu prid
vor, perpetuează memoria unui 
alt ieșean, a muncitorului ceferist 
Ilie Pintilie, care și-a desfășurat 
o bună parte din activitatea sa 
revoluționară în acest oraș. Trans- . 
formate în anii din urmă In muzee 
și case memoriale, toate aceste lă-



O excursie plini 
de învățăminte

Recent, studenții din anul III 
exploatări miniere de la Institutul 
de mine din Petroșani au făcut 
o excursie la Hunedoara pentru 
vizitarea seețiilor furnale, oțelărie, 
laminoare și a uzinei cocso-chi- 
mică.

Studenții s-au interesat de mer
sul procesului de producție, de 
funcționarea agregatelor, de modul 
eum sînt aplicate procesele de 
mecanizare și automatizare.

In secția oțelărie, de pildă, stu
denții s-au interesat de elabora
rea șarjelor rapide, au stat de 
vorbă cu oțelarii fruntași, au dis
cutat metodele de muncă folosite.

Un interes deosebit pentru stu
dent! l-au prezentat laminorul 
Bluming, linia de sîrmă intrată re
cent în funcțiune, linia de profile 
fine în curs de montare, precum 
și valorificarea chimică a gudroa- 
nelor, a apelor amonlacaie, extra
gerea sulfului prin metoda arseno- 
amonlacală și alte lucruri interesan
te din uzina cocso-chimieă.

Discutind cu maiștri și oțelari 
fruntași, studenții le-au sugerat a- 
cestora anumite procedee de lu
cru, ciim ar fi studierea unei umi
dități optime și a unei presări 
corespunzătoare a amestecului de 
semleocs pentru îmbunătățirea teh
nologiei fabricației, injectarea 
in gurile de vtat alături 
de gaz metan și a motorinei pul* 
verizate pentru reducerea consu
mului specific de cocs metalurgic 
ș. a., ascultate eu deosebit interes 
de oțelari. Aeeastă excursie ști
ințifică a studenților a constituit 
o școală vie pentru îmbogățirea 
cunoștințelor dobîndite Ia cursu
rile de specialitate, pentru cunoaș
terea metodelor de introducere a 
tehnicii noi, a mecanizării și a au
tomatizării proceselor de produc
ție.

ing. D. C. TRAUȘANU
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cașuri slnt păstrate cu grijă de 
ieșeni, care aduc astfel o adincă 
cinstire memoriei unora dintre fii< 
de seamă ai poporului nostru și 
eare educă tinerele generații în 
spiritul dragostei față de orașul 
lor și față de cei care îl reprezintă 
cu cinste. Dar lașul nu este numai 
un oraș al amintirilor ci și al vio 
ții noi. In apropierea viitoarei sa
le zone industriale se înalță altă 
instituție culturală —■ creație a 
regimului nostru — Casa de cul
tură a sindicatelor. Aproape seară 
de seară, aici ca și la Casa de 
cultură a tineretului, domnește 
o vie activitate artistică-culturală. 
Vin să petreacă împreună cîteva 
ore de destindere și satisfacții ar 
tistice, să asculte o conferință in
teresantă, un concert, să urmă
rească un spectacol bun, oameni de 
toate vîrstele, de diferite profesii 
și preocupări.

Pășind mai departe prin Iași, pe 
Calea 23 August, vizitatorul s-ar 
putea considera că a Intrat în car
tierul tinereții, căci aici sînt si 
tuate cele mai multe dintre insti
tutele de învătămînt superior din 
vechea urbe a lașilor. Un popas 
la Biblioteca centrală universitară 
In sălile de lectură ale bibliotecii, 
sute de tineri și tinere sînt cufun
dați în lectură. Cam 800 vin aici 
în fiecare zi să afle răspuns în 
cărți la numeroasele probleme ri
dicate de setea lor de a cunoaște

Pregătire temeinicii» documentare» 
legătură strînsă cu cursant ii cercului

La ultimele ședințe de învăță 
mint ale cercului de studiere a 
Statutului P.M.R. din secția de tur
nătorie a Uzinei de reparat utilaj 
minier Petroșani, propagandistul 
Dalcoș Luca a consemnat în caietul 
de evidență cifre îmbucurătoare.• 
frecventa sută la sută. Iar în car
netul său personal, la numele 
cursanților care vin tot mai bine 
pregătiți, a adăugat și pe acelea ale 
tovarășilor Somkereky Gheorghe, 
modelor, Mateaș Sofica, miezuitoa- 
re, Pelea Augustin, turnător și al
tele. Comitetul de partid al uzi
nei situează acest cerc printre cele 
mai bune. Acest lucru se datorește 
atît dorinței candidaților de partid 
și tovarășilor din activul fără de 
partid al organizației de bază, în
cadrați in acest cerc, de a învăța 
cu stăruință, cît și răspunderii 
și pasiunii cu care tovarășul Dal
coș Luea muncește în calitate de 
propagandist.

Cîteva fapte care confirmă acest 
lucru și care scot în evidență o 
experiență pozitivă ce poate fi fo
losită și de alți propagandiști din 
cadrul uzinei. Propagandist de pes
te cinci ani, tovarășul Dalcoș Lu
ca și-a dat seama din proprie ex
periență că pentru a avea o frec
ventă bună, învățămîntul In ca
drul cercului trebuie să se desfă
șoară in așa fel, incit să-i atragă pe 
cursanți. Răspunzînd acestei nece
sități, propagandistul acestui cerc 
nu numai că participă cu regulari
tate la seminariile de pregătire or
ganizate de cabinet, dar se pregă
tește cu multă răspundere pentru 
a sțăpîni tema care urmează să 
fie expusă în fața cursanților, cau
tă să desprindă din materialul bi
bliografic cele mai importante as
pecte spre a atrage atenția mem
brilor cercului asupra lor. In 10 
Ianuarie, de exemplu, tovarășul 
Dalcoș pregătise deja conspectul 
pentru expunerea cuvîntului in
troductiv pe care urmează să o 
facă în ședința de învățămînt din 
21 ianuarie.

— Studiez din timp materialul 
bibliografie pentru că acesta tre
buie completat cu fapte concrete, 
vii, din activitatea organizației 
noastre de bază, spunea propagan
distul. Cine poate fi primit in 
rindurile membrilor de partid ? 
Care sînt îndatoririle și drepturile 
membrilor de partid ? Rolul de 
conducător al organizației de ba
ză. modul cum ea își desfășoară 
activitatea — iată cîteva din ceea 
ce membrii r^rcuhii trebuie să cu
noască temeinic, spre a se pregăti 
ei înșiși pentru înaltul titlu de

In rafturile și depozitele bibliote
cii aproape 1250000 de volume le 
stau în prezent la dispoziție. $1 
nu numai atit. Laboratoarele îuze» 
irate cu tot ceea ce aste nece
sar muncii științifice, 14 cămine 
numeroase cantine îi așteaptă du
pă cursuri pe cei aproape 12 000 
de studenți care frecventează cele 
șase institute ieșene. Astăzi lașul 
își merită pe drept titlul de centru 
universitar. Stăruie doar în amin
tirea generațiilor mai vechi imagi
nea orașului moldovean în care 
înainte de 1944 exista un singur 
cămin studențesc unde nu puteau 
găsi adăpost toți cei 2 500 d» stu
denți pe care-i avea pe atunci la
șul, orașul in care funcționa o 
„asociație a licențierilor șomeri ' 
Acestea sînt însă toate de dome
niul trecutului. Io anii din urmă, 
institutele ieșene de invățămlnt au 
înscris pe răbojul vremii realizări 
demne de luat in seamă. Numai 
una dintre ele: în ultimul deceniu 
aceste institute au dat țării 5 500 
de ingineri constructori, agronomi, 
medici, profesori și alte cadre ne
cesare economiei noastre naționa
le. Lin bilanț care, împreună cu 
celelalte, poate să ofere o imagine 
a lașului cultural de astăzi, a ora
șului pe cît de bătrîn prin trecutul 
său istoric, pe atît de tfnăr prin 
opera zilelor noastre.

A. MIRE/
Corespondenții! Agerpres

membru al partidului. Pentru a 
exemplifica lecțiile, înainte de fie
care ședință, stau de vorbă cu to
varășul Rusu Gavrilă, secretarul 
organizației de bază, și stabilim 
împreună acest lucru. O bogată 
sursă de documentare asupra as
pectelor concrete cu care trebuie 
exemplificate expunerile și discu
țiile In cadrul cercului de învă- 
țămînt, o constituie adunările ge
nerale ale organizației de bază. De 
aici pot fi desprinse exemple pri
vind disciplina de partid, modul 
eum trebuie să muncească un

DIN EXPERIENȚA 
PROPAGANDIȘTILOR

membru de partid, răspunderea fa
ță de sarcina de partid, obligația 
de a înfăptui hotărîrile organiza
ției de partid. In felul acesta dez
baterile în cerc au un conținut 
bogat I fiecare tovarăș poate trage 
învățăminte pentru propria sa ac
tivitate de viitor. In următoarea 
ședință de Invățămlnt. se va pre
zenta o lecție despre centralismul 
democratic. Am studiat deja mate 
rialul bibliografic și în zilele care 
urmează pînă la ședința de în- 
vătămînț, voi culege aspecte care 
mă vor ajuta să imprim lecției un 
caracter concret.

Propagandistul cercului pune, d? 
asemenea, un mare accent pe ți
nerea unei legături strînse cu 
cursanții, cu scopul de a-i îndem
na să vină la ședințele de Învă
țămînt bine pregătiți. Cu o săptă- 
mînă înainte de ținerea ședinței 
de învățămint, propagandistul stă 
individual de vorbă cu cursanții 
asupra felului cum studiază, le

Ѳ---------------- -

Trenul a sosit conform graficului
Dimineață obișnuită de iarnă. Pe 

peronul stației Petroșani obișnui
tul dute-vino neîncetat. Zeci de 
călători se îndreaptă spre casa de 
bilete, apoi grăbiți se ursă în va
goane. Alții, după ce și-au cum
părat biletele, se inșiră de-a lun
gul peronului aștepttnd sosirea 
acceleratului de București. Printre 
grupurile de călători oare așteaptă 
sosirea trenului zărim un grup de 
elevi. Aici tinerețea și voia bună 
merg mînă în mină. In toiul rtse- 
telor unul aruncă o vorbă:

— Numai de nu ar întlrzia ac
celeratul că s-a dus tot programul 
nostru, pierdem legătura cu trenul 
de Sarmizegetusa.

Automat toți se uitară la cea
sornice.

— A și Inttrziat deja.
Tăcuți și îngrijorați toți priveau 

în direcția de unde urma să vină 
trenul mult așteptat. După opt mi
nute întîrziere sosi acceleratul în 
gară. Din eauza cețiî foarte dese 
se mai tnregîstră o întîrziere de 
trei minute. Tinerii se întrebau : — 
vom prinde oare legătura cu tre
nul de Sarmizegetusa în Subceta- 
te ? Apariția conductorului de tren 
îi animă din nou.

— Tovarășe conductor vom prin
de legătura Ia Subcetate ? — în
trebară deodată tinerii excursio
niști.

— Să sperăm că da.
Răspunsul conductorului făcu ca 

teama să se mai risipească. Preo
cupați de problema ce Ii frămlnta, 
tinerii nu mai urmăriră dacă tre- 
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dă îndrumări. Această metodă este 
deosebit de eficace, deoarece sînt 
cursanți care, tentați să lase stu
diul pentru utima zi, și dacă știu 
că se vor întîlni cu propagandiștii, 
fac acest lucru mal din timp.

Sînt și alți factori care au con
tribuit ca activitatea cercului să se 
desfășoare în condiții buna. Toți 
cursanții au manuale pe care și 
le-au procurat chiar cu ajutorul 
propagandistului. La flecare ședin
ță a cercului de invățămlnt parti
cipă tovarășul Kristaly Ludovic, 
membru al biroului organizației de 
bază, care răspunde de activitatea 
acestui cerc, sau tovarășul Dela- 
mia Andrei, tot din partea birou
lui.

Biroul organizației de bază de 
Ia turnătorie, propagandistul cercu
lui acordă atenție sporită cercului 
de studiere a Statutului P.M.R. 
pentru că aici se formează viitorii 
comuniști ai secției. Tovarășa Ra
du Saveta, din activul fără de 
partid, încadrată în acest cerc, a 
solicitat să fie primită în rîndul 
candidaților. Se pregătesc pentru 
a intra In rîndul candidaților și 
ceilalți tovarăși din activul fără 
de partid încadrați în acest cerc. 
Multora dintre candidații încadrați 
în acest cerc d» tnvățămînt le va 
expira stagiul în lunile următoara 
și se vor prezenta In fața adunării 
generale a comuniștilor, spre a fi 
primiți în rîndul membrilor de par
tid. Atunci cînd adunarea generală 
va aprecia modul cum au muncit 
candidații pentru a se ridica la 
nivelul înaltului titlu de membru 
de partid, se va vsdea — ca de 
altfel și din activitațea de zi cu zi 
a candidaților — aportul adus de 
activitatea cercului la formarea 
noilor comuniști.

I. BUANEA

nul scoate din întîrziere sau nu. 
Totuși cineva era și mai intere
sat decît călătorii de sosirea la 
timp a acceleratului în Subcetate. 
Acel cineva era mecanicul trenu
lui, tovarășul Urechlatu Iosif.

înainte de ieșirea din depou 
mecanicul Urechiatu Iosif se inte
resă dacă acceleratul are ceva în
tîrziere. La aflarea întîrzierii de 
opt minute îi zise fochistului.

— Vom face tot posibilul să 
scoatem întîrzierea.

Fochistul se declară de acord. 
De acord a fost și mecanicul Ar
hip Ion de la locomotiva ce îm
pingea trenul pînă la Bănița. Abia 
ridică impiegatul de mișcare pa
leta șl trenul se șl puse în mișcare.

La trecerea prin Peștera Bolii 
trenul mai avea șapte minute În
tîrziere iar la plecarea din Băni
tă numai cincL De aici Insă venea 
greul. De la Bănița trenul coboară 
vertiginos la vale. Doar ceața ce 
se lăsa din ce in ce mai deasă în
greuna vederea poziției semnale
lor. Cu capul afară și eu mîna pe 
robinetul mecanic. Urechiatu era 
numai ochi și urechi. Colosul de 
fier și după el întreaga garnitură, 
înghițea kilometru după kilometru 
și totodată recupera minut eu mi
nut din tntlrzterea trenului.

Abia cînd trenul sosi conform 
graficului, în stația Subcetate, me- 
caniaul Urechiatu își trase capul 
în marchiză. Era obosit dar mul
țumit.

I. CRIȘAN 
impiegat R. C.

TELEGRAME :
EXTERNE

Ocrotirea sănătății 
în R. S. Ochosiovacâ

PRAGA 12 (Agerpres).
In R. S. Cehoslovacă se acordă 

o atenție deosebită ocrotirii sănă-'i 
tații. Acest fapt este confirmat, dej 
exemplu, de o statistică făcută In. 
regiunea Slovaciei centrale. Aici , 
există 25 de spitale, un sanatoriu; 
de noapte, 7 maternități, 4 spi- , 
tale de copii, 114 creșe și alte a- 
semenea instituții — anunță Rude 
Pravo,

In anul 1962, numărul paturilor 
de spital a crescut în această re
giune la 8 796. Sînt în curs de 
construire 4 noi spitale moderne 
care vor mări capacitatea de spî-| 
talizare cu încă 1240 paturi pînă ț 
in anul 1965. •'
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Un nou izvor 
de ape minerale
SOFIA 12 (Agerpres).
Recent în apropierea orașului 

Troian din R. P. Bulgaria a fost 
descoperit un nou izvor mineral 
— anunță B.T.A. Apa acestuia con
ține 2 400 miligrame de substanțe 
minerale la litru (sulf, calciu, mag
neziu) și are o duritate de circa 
100 grade. Ea este puternic radio
activă și are o temperatură da 20 
de grade.
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Protestul Uniunii internaționale 
a sindicatelor minerilor 

adresat primului ministru 
al statului Peru

PRAGA 12 (Agerpres).
In numele celor 5 500 000 mem

bri ai săi, Uniunea ifiternațională 
a sindicatelor minerilor a protes
tat cu hotărîre pe lingă primul 
ministru al statului Peru împotriva 
represiunilor dezlănțuite de junta 
militară față de minerii greviști 
din regiunea Oroyo.

„Sîntem solidari cu toate for
țele progresiste din Peru, declară 
Uniunea. Cerem anularea stării de 
asediu, punerea în libertate a per
soanelor arestate și restabilirea 
libertăților democratice în țară".

18 594 accidente 
în minele din Hokkaido

TOKIO 12 (Agerpres).
In anul 1962 în minele din in

sula Hokkaido s-au produs 18 504 
de accidente, în urma cărora 165 
de mineri și-au pierdut viața, și 
peste 18 000 au fost răniri. Ziarul 
„Akahata" subliniază că numă

rul accidentelor continuă să creas
că in pofida mioșorării numărului 
muncitorilor din industria cărbu
nelui ca rezultat al „raționalizării" 
capitaliste.

Crearea Direcției de stat 
a diamantelor în Ghana

LONDRA 12 (Agerpres).
Guvernul Ghanei a anunțat la 

11 ianuarie crearea Direeției de 
stat pentru achiziționarea și vin- 
zarea diamantelor. (Diamantele 
constituie una din bogățiile na
ționale ale Ghanei).

Direcția va controla toate achi
zițiile și desfacerea diamantelor 
precum șl exportul lor peste ho-

Pia(a (urca 
în stare de stagnare

ISTANBUL 12 (Agerpres).
Piața turcă se află în stare de 

stagnare. Numeroase firme comer
ciale nu-și pot desface mărfurile. 
După cum relatează ziarul ,,Zafer", 
numai tn cursul ultimelor nouă 
luni in Turcia au dat faliment 986 
de firme șl companii.
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Hidrocenirala de la Kumsk 
a fost dată în exploatare

MURMANSK 12 (Agerpres). — 
TASS transmite:

A fost dată în exploatare hidro
centrala de la Kumsk, situată în 
partea de nord a Uniunii Sovie
tice. Aceasta este a 11-a hidro-

©

MOSCOVA 12 (Agerpres).
Intr-un interviu apărut în re

vista „Aviația și cosmonautica" 
pe ianuarie a. c„ cunoscutul con
structor de avioane sovietic, Ar
tem Mikoian, declară că nu este 
departe timpul cînd viteza avioa
nelor va depăși de șase ori viteza 
sunetului. El subliniază că con
struirea unui asemenea avion su
personic este posibilă în ciuda u- 
nor probleme extrem de complexe.

Artem Mikoian consideră că un 
asemenea avion trebuie să aibă 
cîteva trepte. Pe ultima treaptă, 
avionul va avea aripi care își vor 
putea schimba forma și mărimea 
în cursul zborului.

Aceasta este necesar pentru ca 
aparatul de zbor să poată parcurge 
distanțe mari și pentru prelungi
rea duratei zborului, precum și 
pentru reducerea vitezei la ateri
zare.

In același timp pentru aceste a- 
vioane „semicosmice" nu vor fi 
necesare piste speciale de ateriza
re și decolare. Pentru aceasta vor 
putea fi folosite aerodromuri obiș
nuite. *

După părerea lui Artem Mikoian, 
cînd vor fi create avioane super-

CAIRO. Ziarul „Al-Gumhuria" a 
anunțat Ia 11 ianuarie că recent 
au trecut peste Tripoli (Libia) ve
nind din Germania occidentală, 
trei avioane militare americane a- 
vînd la bord armament 
Arabiei Saudite.

destinat

LOME. Ne pronunțăm 
rîre pentru emanciparea 
femeilor de pe continentul african, 
a declarat Marguerite Treno, se
cretară generală a Uniunii femei
lor din Togo. La adunarea aeestei 
organizații care a avut loc la Lome 
(capitala Togo), au fost dezbătute 
problemele 
participare 
obștească a 
a femeilor

cu hotă- 
totală a

atragerii femeilor la o 
și mai activă la viața 
țării și situației 
munGitoare.

sociale

anunță 
preșe-

ACCRA. La 11 ianuarie, 
agenția Associated Press, 
dintele Ghanei, Kwame Nkrumah, 
a dat dispoziție să se creeze un 
tribunal special pe lîngă Curtea 
supremă din Acera pentru jude
carea criminalilor eare au pus la 
cale noul atentat la viața sa.

Exploatarea de către Statele Unite a țărilor 
din America Latină

NEV YORK 12 (Agerpres)
Revista „New Republic" din 

S.U.A. a publicat recent un arti
col care demască exploatarea de 
către Statele Unite a țărilor din 
America Latină.

In America Latină, cu excepția 
Cubei și Bo'liviei, se arată în ar

ticol „1,2 la sută din întreaga popu
lație posedă 71,6 Ia sută din tere 
nurile arabile. Aproximativ 25 la 
sută din societățile din America 
Latină sînt controlate de mai pu
țin de 8 000 firme de stat și par
ticulare străine, majoritatea din 
Statele Unite, care își însușesc 74 
la sută din venitul total".

„In America Latină, se arată în 
continuare în articol, 85 la sută 
din uzinele metalurgice și hidro
centrale, 40 la sută din transpor

centrală 
sovietice 
prezent, 
struiește 
care va
giunea de dineolo de Cercul Polar.

construită in anii puterii 
în peninsula Kola. In 

pe rîul Tuloma se eon- 
o a doua hidrocentrală, 
fi cea mai mare din re

sonice de aeest fel, reprezentările 
omului despre durata călătoriilor 
aeriene se vor schimba în mod 
radical.

Se vor bucura de o largă răs- 
pîndire, subliniază constructorul, 
avioane supersonice capabile să 
transporte încărcături în orice 
punct de pe globul pămîntesc și să 
se înapoieze fără escală la locul 
de decolare. Poate că vor fi create, 
de pildă, avioane supersonice, des
tinate scopurilor de cercetare, cu 
rază de acțiune de cîteva sute de 
mii de kilometri, adică cîteva în
conjururi ale globului pămîntesc.

Avioanele „semicosmice", arată 
Artem Mikoian, vor : folosi drept 
combustibil anumite compoziții din 
eare va face parte oxigenul acu
mulat din atmosferă.

Aviația supersonică va fi, după 
părerea 
tină și 
porană.

constructorului, sigură, ief- 
simplă ca și Gea contem-

O înfpîngepe a fopțelop peacționape 
Brazilia

care 
Bra- 
regi-restabilirii 

arată eă preșe- 
obtinut un spri- 
sînul colegiului

din
BRASILIA 12 (Agerpres).
Rezultatele referendumului 

a avut Ioc la 6 ianuarie în 
zilia în problema 
mului prezidențial 
dintele Goulart a 
jin important în 
electoral. Tribunalul suprem elec
toral al Braziliei a anunțat că nu
mărul buletinelor de vot favorabile 
restabilirii regimului prezidențial, 
numărate pînă în prezent, depă
șește nouă milioane. Dat fiind că 
numărul total al participanților la 
referendum este de circa 17 mili
oane rezultă eă victoria președin
telui Goulart este absolut sigură.

După cum se știe, forțele reac
ționare din Brazilia s-au opus în

1961 venirii la putere a lui Gou
lart, sucesorul legal al lui Qua- 
dros care își prezentase demisia. 
ІП cele din urmă, ele au acceptat 
numirea lui Goulart condiționînd-o 
de modificarea constituției și in
stituirea unui regim parlamentar 
care să permită restrîngerea îm
puternicirilor președintelui. Parla
mentul care se afla atunci sub 
controlul forțelor reacționare a și 
adoptat în mod provizoriu un ase
menea regim. Restabilirea prin vo
tul majorității covîrșitoare a popu
lației braziliene a regimului pre
zidențial eonstituie astfel o înfrîn- 
gere răsunătoare a forțelor reac
ționare din țară.

.©----------------

Forțele republicane yemenite controlează 
întreaga frontieră a țării

SANAA 12 (Agerpres).
Postul de radio Cairo anunță că 

între președintele R. A. Yemen, 
As Sallal, și «omandântul șef al 
trupelor R.A.U. din Yemen, gene
ralul Kadi, a avut loc o nouă în
trevedere în cursul căreia a fost 
examinată situația de la frontie
rele țării. Potrivit aceluiași post 
de radio, în prezent situația mi
litară la frontiere este „pe deplin
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turi, 95 la sută din întreprinderile 
miniere și 30 la sută din celelalte 
ramuri industriale se află în pro
prietatea monopolurilor amerieane". 

Referindu-se la exploatarea ță
rilor Americii Latine de către ca
pitalul monopolist din S.U.A., ar
ticolul arată că „investițiile Sta
telor Unite în America Latină aduc 
proporțional mult mai multe profi
turi decît investițiile făcute în 
orice altă parte a lumii. Investi
țiile particulare ale S.U.A. în 
Europa occidentală eare au fost 
.în anul 1958 de 422 milioane do
lari, au adus un venit de 325 mi
lioane dolari. Investițiile făcute în 
America Latină în aeelași an au 
fost de 317 milioane dolari; ele 
au adus însă un venit de 653 mi
lioane dolari.

Referindu-se la viața grea a

Declarația Parlldalui 
II. A 
vietice cu ___
de a se exclude războiul din viața 
societății chiar și în condițiile e- 
xistenței capitalismului și a impe
rialismului într-o parte a lumii.

In Declarație sînt condamnați cu 
hotărîre politicienii ultrareacțio- 
nari din Statele Unite eare 
prind concluzia că criza ar fi 
firmat justețea și eficacitatea 
liticii „de pe poziții de forță", 
movată de imperialismul american, 
și este cuprins un avertisment se
rios cu privire la pericolul pe ca
re asemenea „concluzii" îl impli
că pentru cauza păcii și a coexis
tenței pașnice.

In declarație se acordă un loc 
considerabil criticării aspre a ve
derilor antileniniste ale conduce
rii Partidului Muncii din Albania 
și ale celor care o sprijină asu
pra păcii și coexistenței pașnice.

In declarație se subliniază în 
încheiere necesitatea unității tutu
ror țărilor socialiste, a unității în
tregii mișcări comuniste și mun
citorești internaționale în interesul 
luptei continue pentru pace și so
cialism, împotriva politicii agresi
ve a imperialismului.

------- _=©=_

invazîa 
putut să pro- 
război, a fost

din S.
NEW YORK 12 (Agerpres).
Partidul Comunist din Statele U- 

nite a dat publicității o declarație 
în care sînt analizate învățămin
tele recentei crize din regiunea 
Mării Caraibilor și sînt expuse 
vederile comuniștilor americani a- 
supra problemelor păcii și coexis
tenței pașnice.

Ca și întreaga omenire, se spu
ne în declarație, poporul ameri
can a respirat cu profundă ușu
rare în legătură cu faptul că în 
cursul recentei crize din regiunea 
Mării Caraibilor războiul nuclear 
a fost preîntîmpinat, iar 
în Cuba, care ar fi 
voace un asemenea 
zădărnicită.

Catastrofa a fost 
datorită politicii de pace și de 
coexistență pașnică pe care au 
promovat-o șî continuă să o pro
moveze cu fermitate și elasticitate 
Uniunea Sovietică, țările socialis
te, datorită acțiunilor statelor ne
angajate și ale forțelor care luptă 
pentru pace în țările capitaliste.

Rezolvarea pașnică a crizei din 
regiunea Mării Caraibilor, se sub
liniază în declarație, a demonstrat 
din nou viabilitatea și justețea te
zelor cuprinse în Declarația de la 
Moscova a reprezentanților celor 
81 de partide muncitorești și co
muniste din anul 1960, precum și 
a tezei Congresului al XXH-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii So- 

preîntîmpinată

satisfăcătoare", forțele republieane 
controlînd toate regiunile de fron
tieră și fiind capabile să dea o 
ripostă serioasă oricărei forțe de 
invazie.

Pe de altă parte, postul de ra
dio Sanaa relatează 
de militari ai Arabiei 
refugiat în Yemen 
forțelor republicane.

că un grup 
Saudite s-au 
alăturîndu-se

popoarelor din America Latină, 
articolul citează o serie de date 
ale Comisiei economice O.N.U. 
pentru America Latină, potrivit 
cărora „hrana zilnică a 52 la sută 
din populația de 200 milioane a 
Americii Latine conține numai 500 
calorii. In anul 1961 au murit de 
inaniție un milion de persoane. O 
treime din populația Amerieii La
tine trăiește în cartiere mizere fă
ră instalație de apă, căldură, lu
mină electrică.

Pentru a ieși din această situa
ție, se subliniază în articol, con
ducătorii țărilor din America La
tină „trebuie să promoveze o po
litică independentă față de S.U.A.".

Pînă acum numai revoluția cu- 
bană, eonchide articolul, a înde
plinit sarcina de a elibera poporul 
de sub controlul S.U.A.

Comunist
privire la posibilitatea

des- 
con- 
po- 

pro-

Inundații catastrofale 
în Maroc

TASS 
ploile 

cadă 
agen- 
o a-

RABAT 12 (Agerpres). —
Inundațiile provocate de 

torențiale care continuă să 
asupra Marocului, relatează 
ția France Presse, constituie 
devărată catastrofă națională.

Peste 2 000 km. pătrați din teri
toriul fertil al țării sînt acoperiți 
cu apă. In regiunea Gharb apele 
au distrus plantațiile de citrice 
care

de I 
eonstituie bogăția țării.

R.F.G. : Vînt de clemență față 
de criminalii de război naziști

BONN 12 (Agerpres).
După cum reiese din relatările 

agențiilor occidentale de presă, în 
Germania occidentală „suflă în 
momentul de față un adevărat vînt 
de clemență față de criminalii de 
război naziști". La KOln au fost 
eliberați vineri doi foști locote
nent! din unitățile SS-Karl Schulze 
și Anton Streitwieser — foști con
ducători ai lagărului de concen
trare de la Mauthausen. Deși acu
zațiile împotriva celor doi crimi
nali au fost formulate legal de 
peste șase ani de zile, tribuna
lul din KOln a considerat că... nu 
poate începe procesul, și a dispus 
punerea în libertate a celor doi 
aeuzați arestați preventiv I 

De ce se eschivează de la un răspuns 
autoritățile vest-germane

MOSCOVA 12 (Agerpres). TASS 
transmite:

Ministerul Afacerilor Externe al
U.R.S.S. a adresat, la sfîrșitul lunii
noiembrie 1962, o notă guvernului 
R. F. Germane cerînd se se ad
mită unor martori sovietici să facă 
depoziții la procesul intentat foș
tilor SS-iști — Heuser și alții din 
orașul vest-german Coblenz și să 
transmită tribunalului documente 
demascînd pe acuzați pentru «ri
mele săvîrșite împotriva umanită
ții și participarea personală la a- 
sasinarea cetățenilor pașnici de pe 
teritoriul Bielorusiei în anii celui 
de-al doilea război mondial. Deși 
proeesul va lua în curînd sfîrșit.

Sute de mii de copii italieni nu au posibilitatea 
să învefe

ROMA 12 (Agerpres).
In urma unei anchete efectuată 

de Institutul Central de Statistică 
din Italia, scrie ziarul „Corriere 
della Sera", rezultă că din 8 020 
comune, numai 3 841 dispun de 
șaoli pentru copii între 6 și 14

Dejun oferii de W. Foster 
în cinstea 

lui V. V. Kuznefov
WASHINGTON 12 (Agerpres). 

TASS transit te :
La 11 ianuarie W. Foster, direc

torul Agenției pentru dezarmare 
și control asupra armamentelor, a 
oferit un dejun în cinstea lui V. V. 
Kuznețov, prim-locțiitor al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S.

La dejun din partea sovietică 
a participat, de asemenea, A. F. 
Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A., iar din partea americană, 
R. McNamara, ministrul de război.
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I Penfatia din (riannl de «est

Wlllii lipta patrlotiler 
lin Brunei

„ DJAKARTA 12 (Agerpres).
La 11 ianuarie guvernatorul Iria- 

nului de vest a dat publicității o 
declarație în care arată că popu- 
lația din Irianul de vest sprijină 
lupta populației din protectoratul 
Brunei.

„Sprijinim lupta pentru indepen
dență a fraților noștri din Brunei 
și Sarawak, s declarat guvernato
rul Irianului de vest, de care ne 
simțim legați prin comunitatea o- 
rîginii, culturii și dezvoltării is
torice. In prezent insula Borneo 
este divizată în două părți ca ur
mare a împărțirii arbitrare între 
colonialiștii britanici și olandezi. 
Sîntem însă alături de frații noș
tri care continuă să fie subjugați, 
maltratați și lipsiți de cele mai e- 
lementare drepturi de către colo
nialiștii englezi. Ne exprimăm de
plina încredere în victoria finală 
a forțelor revoluționare din teri
toriile aflate în nordul insulei 
Borneo care luptă pentru dobîn- 
direa independenței".

r

Pe de altă parte, la Plensburg 
fostul lt-col. SS Martin Fellenz, 
acuzat de deportarea a peste 40000 
de evrei în lagăre de concentrare 
naziste, nu a fost recunoscut decît 
vinovat de „complicitate" și eon- 
damnat la o pedeapsă blîndă.

De la Bonn, agenția Reuter a- 
nunță că Germania occidentală nu 
va intenta acțiuni judiciare împo
triva celor doi criminali de răz
boi naziști eliberați recent din în
chisorile franceze în urma unei 
dispoziții a guvernului gaullist — 
fostul general Karl Oberg, care 
și-a eîștigat porecla de „călău al 
Parisului", și fostul colonel Helmut 
Knochen. Aceștia s-au înapoiat în 
Germania oeeidentală.

totuși autoritățile R. F. Germane 
nu au dat nici un răspuns la nota 
sovietică, iar juriștii și martorii 
sovietici nu au obținut încă -vize 
de intrare. Cîțiva martori și evo
cați sovietici au cerut ambasadei 
R. F. Germane la Moscova să le 
acorde vize pentru a pleca la 
Coblenz. Pînă în prezent nu ș-a 
primit nici un răspuns.

După cum este de presupus, a- 
numite cercuri vest-germane se 
tem evident de demascarea cri
minalilor. De aceea ele iau măsuri 
ca martorii sovietici să nu poată 
face depoziții Ia proces și să nu 
poată fi prezentate tribunalului 
dovezi în această chestiune.

©---------------------

ani, în timp ce restul de 4179 nu 
au școli. „Așadar, scrie ziarul, a- 
proximativ 300 000 de eopii între 
6 și 14 ani nu au încă posibili
tatea, în comunele în care locu
iesc să învețe la școală".

. REDAGȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul: „6 August" Petroșani


