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hotărîți să-și 
cu 

sarcinile de pro- 
sporite ce le re-

din primele zi-

Primele zile, 
primele succese

Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de la prepa
rata Petrila au pășit în 
noul an
ducă la îndeplinire 
succes 
ducfie 
vin.

1 încă
le, datorită condițiilor a- 
sigurate din timp, colec
tivul sectorului briche- 

. laj a reușit să-și înde
plinească și depășească 
sarcinile de plan. Pînă la 
data de 15 ianuane, el 
a dat peste plan 1045 
tone brichete. Na a fost 
neglijată nici calitatea 
.(coeziunea) brichetelor, 
pla'orită preocupării co- 

a 
0,2

Zco 
j&of "■ 
iectivului, calitatea 

, fost îmbunătățită cu 
' puncte.

Un aport însemnat 
realizarea sarcinilor 
pion l-au adus schimbu
rile conduse de maiș
trii Maior Iosif, Molnar 
hie, Kovaci Anton de ia 
brlchetaj, Benkovici le if 
de lo stoc și alții.
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Orașul nou — Urîcani cuprinde în prezent cca. 1000 apartamente, 12 uni
tăți comerciale și o pia tă. 4 cămine muncitorești, o cantină minieră, cine
matograf, club, dispensar, o școală cu 16 săli de clasă etc.

In cursul acestui an, constructorii vor executa aici noi lucrări pentru 
bunătățirea alimentării cu apă, prin captarea „Pîrîului rece".

IN CLIȘEU: Vedere a unor blocuri din Orașul nou — Uricani.

îm-

la
Angajamentele minerilor de

Colectivul exploatării 
miniere Aninoasa și-a luat 
următoarele angajamente 
în întrecerea socialistă 
din anul acesta :

— extragerea a 15 000 
tone de cărbune peste

-©—

planul anual;
— atingerea unei pro 

ductivități pe exploatare 
de 1,293 tone cărbune pe 
post;

— încadrarea în indicii 
stabiliți prin plan la cali
tatea

la Aninoasa

de
40

Schimb de exverierița 
între mineri

minerii din brigăzile 
și Bartha Dionisie de 
Locurile lor de muncă 
de mineri, tehnicieni 
investiții de la mina 

de experiență. Gazdele 
șefii de brigadă vul- 
Ioan, Dan Constantin,

1 i
Intr-una din ziele trecute, 

conduse de Demeter Augustin 
la mina Dîlja au avut oaspeți, 
au fost vizitate de un grup 
și ingineri din sectorul VIII 
Vulean, veniți într-un schimb 
au primit cu ospitalitate pe 
căneni Vass Martin, Ionașcu
maiștrii mineri Vasiliu Costache și Dudui Nicolae, 
prim maiștrii miner Gherman Traian și Ursu Virgil, 
inginerii Barcar Dumitru, adjunctul șefului sectoru
lui VIII Vulcan și Vetzel Carol, mecanic de sector

Minerii și cadrele tehnico-inginerești de la mina 
Vulcan au văzut lucruri deosebit de folositoare la 
Dîlja. In galeria de coastă minerii din brigada lui 
Demeter Augustin au făcut o demonstrație practică 
despre organizarea lucrului Ia înaintare rapidă după 
graficul ciclic în patru schimburi, despre folosirea 
concomitentă a două mașini de încărcat cu cupă la 
evacuarea steriului, 
țlonală a găurilor de 
ținerea provizorie cu 
talice etc. In timpul 
țul principal li s-au 
cele moderne folosite la săparea 
și betonarea puțului de către bri
gada lui Bartha Dionisie : cofrajul 
mobil, greifere pentru încărcarea 
sterilului, instalația de siguranță 
și altele. Toate acestea i-au ajutat 
pe vizitatori să-și facă o imagine 
elară despre factorii tehnico-organi- 
zatorici ce au stat la baza recordu
rilor de înaintare obținute anul 
trecut de minerii de la Dîlja.

Cunoașterea acestor factori are o 
mare importanță pentru minerii 
sectorului de investiții de la ex
ploatarea Vulcan. In anul curent ei 
au sarcina de a realiza un mare 
volum de pregătiri, în care scor 
trebuie să atingă o viteză medie 
de avansare de 50 m/l, cu 3 m/lună 
mai mult față de anul trecut
Pentru aceasta la mina Vulcan se 
vor organiza înaintări rapide ba 
zate pe folosirea utilajelor moder
ne, pe organizarea superioară 
lucrului după un grafic ciclic 
decvat condițiilor locale. Este pre
văzut ea în lunile viitoare să se 
realizeze viteze de avansare record 
la înaintările în steril. Schimbul de 
experiență făcut la mina Dîlja s-a 
dovedit deosebit de prețios în a- 
cost scop.

plasarea ra-
pușcare, sus-
armături me-

vizitei în pu-
arătat mijloa-

tului
za

cărbunelui;
prin reducerea pre- 
de cost se va teali- 
o economie de

800 000 lei;
— mecanizarea opera

țiunilor grele și cu volum 
mare de muncă. Se vor în
cărca mecanizat 22 453 
m.c. din galerii, iar din 
abataje 23 000 tone de 
cărbune. Transportul în 
abataje va fi mecanizat 
în proporție de 96 la 
sută ;

— creșterea vitezelor 
de avansare astfel ca să 
se realizeze o viteză me
die de avansare în aba
tajele frontale orizontale 
de 34 m/lună, iar în ga
lerii de 50 m/lună ;

— extinderea susținerii 
metalice în galerii în ve

derea reducerii consumu-

'lui de lemn ;
— consumul specific 

lemn va scade la 
m.c./1000 tone, iar consu
mul de margini ia 10,7 
m.c./l000 tone.

In vederea realizării 
angajamentelor luate con
ducerea exploatării a în
tocmit un -plan de mă
suri. In plan sînt pre
văzute printre alte mă
suri :

— intensificarea lucră
rilor de pregătire în ve
derea asigurării liniei de 
front, ca astfel să nu fie 
stagnări în extracția căr
bunelui planificat;

— se va asigura un ae- 
raj corespunzător la toate 
locurile de muncă ;

— va fi aplicat perfora- 
jul umed la toate lucrările 
de înaintare în steril;

— pentru ridicarea ca- 
lilicării muncitorilor și ca
drelor tehnico-inginerești 
se va ține lunar cîte o 
conferință tehnică pe te
me din tehnica mineritu-
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De la alegerea EUGEN KUTI
noului comitet de secretarul comitetului de partid 
partid, efectivul de la E. M. Petrila
organizației de —=
partid de la mina Petrila a* fost 
într-o continuă «reștere prin pri
mirea în rîndurile sale a celor 
mai buni mineri, ajutori mineri, 
vagonetari, meseriași, tehnicieni și 
ingineri fruntași în producție, ca
re se situează în primele rinduri 
pentru îmbunătățirea continuă a 
procesului de producție.

Din luna octombrie 1962 și pînă 
în prezent, organizațiile de bază 
de la exploatarea noastră au pri
mit 70 candidați și 44 membri de 
partid. Numărul mare al celor ca
re cer să se înroleze în marea 
armată a comuniștilor constituie o 
mărturie vie a marii influențe > po
litice a partidului în rîndul oame
nilor muncii.

Comitetul de partid a luat mă
suri pentru generalizarea experi
enței organizațiilor de bază care 
au obținut rezultate bune în pri
mirea de noi candidați și membri 
de partid. Totodată membrii co
mitetului de partid au primit sar
cina să ajute 
fiilor de bază 
creț care sînt 
rile de muncă
o mai mare atenție 
partid și care sînt cei mai înain
tați muncitori și tehnicieni din 
activul fără de partid, care vor 
putea deveni candidați. La indica
ția comitetului de partid, birou
rile organizațiilor de bază nr. 2 
(secretar tov. Cenaru Gheorghe), 
nr. 6 (secretar toy. Șomogyi Iuliu), 
nr. 8 (secretar tov. Matei Mircea) 
au repartizat membri ■ de partid 
mai vechi să se ocupe de cei mai 
înaintați muncitori, utemiști 
varăși din activul fără de 
care solicită primirea în 
Comunistul Gaier Iosif, din
rul VII al minei, de exemplu, s-a 
ocupat timp îndelungat de tov, 
Truță Stefan, ajutîndu-1 să se a* 
chite de sarcinile profesionale șî 
să-și ridice nivelul politic. Nu de 
mult, meseriașul Truță Ștefan . a 
solicitat organizației de bază pri
mirea le 
precilndu-i 
nerală l-a 
Tot direct 
primiți și
tru din sectorul
Marin din sectorul III și alți mun
citori înaintați care s-au pregătit 
cu răspundere în vederea primirii 
lor în partid.

Membrii comitetului de partid, 
ai biroului organizațiilor de bază, 
precum și alți comuniști urmăresc 
în permanență cum muncesc noii 
membri și candidați de partid, a-

birourile- organiza- 
să stabilească con- 
brigăzile și locu- 
unde trebuie dată 

primirii în

și to- 
partid, 
partid, 
secto-

un bnu mem- 
de partid el 

nevoie d.

veni 
bru 
are
un ajutor perma- 
organizațiilor denent. Birourile 

bază au fest îndrumate să se ocu
pe în mod sistematic de candidați, 
să le acorde un sprijin tovărășesc 
imediat după ce li s-au încredin
țat diferite sarcini. Multe din bi
rourile organizațiilor de bază, prin
tre «sare cele din sectoarele IL 
III, IV și altele folosesc practicai 
bună de, a stabili chiar în adună
rile în care se hotărăște primirea, 
cine se va ocupa de fiecare can
didat și in ce direcție să se a- 
corde ajutor, 
organizațiilor 
toarele minei

. cînd stabilesc
membrii de partid, spre aceia care- 
au recomandat pe candidați să fie 
primiți în partid. Cunoscîndu-i 
mai bine, aceștia le pot da 
jutor eficace.

Cînd adunarea generală 
ganizațiel de bază' nr. 11 a 
tat cererile de primire în

■ rile candidaților de partid ale to
varășilor Barbu Ioan, Munteanu 
Eremia și Predescu Elisabeta, frun
tași în producție, membrii de 
partid care au luat cuvîntul au 

« scos în evidență calitățile acesto
ra, rezultatele obținute în produc
ție, precufn și activitatea stărui
toare a ' comunistului Tănăsele 
Victor,' secretarul organizației de 
partid,’ .care a urmărit înarmarea 
acestor tovarăși cu
temeinică a prevederilor 
lui P.M.R. Acest lucru a 
mărit și de membra de 
Pleșa Elisabeta, care s-a
pat de , pregătirea tov. Tura Clara 
din sectorul VIII, care au de mult 
â fost* primită în rîndurile căndi- 
daților de partid.

Urmărind zi de zi activitatea 
candidaților,. .ocupîndu-se îndea- 

-pebape тіе’.creșterea' nivelului lor 
politic, unele organizații de bază 
au reușit să-i cunoască mai bine 
și. să poată aprecia jn. rarnoștință 
de cauză pe candidați! care merită ' 
să li se reducă stagiul. In ultima 

de bază 
și altele au 

multi candi- 
au dovedit

De fapt birourile 
de partid din sec- 
se orientează atunci 

răspunderi pentru

un a-

a or- 
discu- 
rîridu-

rîndul candidaților. »A- 
meritele, adunarea ge- 
primit direct în partid, 
în partid au.mai foșț 
minerii Apostol Dumi- 

II, Topîrceanu

cunoașterea 
Statutu- 
fost ur- 

partid 
preocu-

perioadă, organizațiile 
din. sectoarele VT, VII 
tedus stagiul la mai 
dați de partid care
prin activitatea lor de zi cu zi că 
s-au ridicat la nivelul cerințelor. 
Printre acești candidați putem cita 

tovarășii Bocor Martin. Gheczl

I
(Continuare în pag. 3-a)
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știi și de rouă 
obrajii

noi 
de

cum
Si 

mai
o

emotiona-

ar *și mărirea 
îngrădirea 
am 

cîte

SîlvlW 
cuvin-

de
mă
în

stăruiau încă

pe 
in 
de

și le-ai spus tu- 
cînd mă 
știi I ...
rechea

Stătea pe sofa în fața 
sobei făcînd artă cu acul 
și ața Іа libera ei inspi
rație. In această lasetă 
ce să . năștea de sub ac, 
teșea amintirile copilăriei, 
amintiri ale anilor ce s-au 
scurs..

A revăzut-o în imagi
ne pe micuța Sia cutreie- 
rînd împreună cu frații 
și alți copii văile Dîljei, 
ale Delerului în căutare 
de fragi; a regăsit-o în 
băncile roase de carii pri
vind cu ochi înspăimîntați 
la învățătorul care cu 
..jordița'' umflase palmele 
colegului ei ; a întîlnit-o 
bătînd pe jos drumul spre 
gara Iscroni și-apoi ghe
muită îh vagonul marfă 
alături de alți copii mer- 
gînd spre școală la 
troșanî,..

A regăsit-o apoi 
Sia mult mai mare, 
amfiteatrul Facultății 
la Cluj și apoi 
tntîlni intrînd

tă pe poarta școlii din A- 
nînoasa, ca tînără profe
soară...

Cîți ani au trecut din 
acea toamnă ? Unspreze
ce?... Chiar atît?...

Silvia Jurca lăsă acul 
din mină și privi în jur 
în camera ei. Parcă toate 
lucrurile îi zîmbeau : mo
bila ca oglinda, mileurile 
lucrate cu măiestrie de 
mîna ei, sutele de volu
me din blblioțeca cea 
nouă... încearcă să-și a- 
trrintească motivul pentru 
care a fost furată de a- 
mintiri Zîmbi și spuse de 
parcă ar fi fost de față 
persoana cu care vorbea:

— Dumneata ești de vi
nă Hreniuc baci. Azi în 
adunarea populară cînd 
Bara baci m-a propus can
didată dumneata ai luat 
cuvîntul 
turor

cordîndu-Ie aju-
torul necesar a-
tunci cînd se stro
te nevoia.

Candidatul de
partid este un
comunist în for-
mare. Pentru a de-

® BBS
lele calde ale bătrînului 
miner: „Eu sînt tare bu
curos că ați propus-o pe 
tovarășa directoare. O 
cunosc de cînd era de o 
palmă. Aici a crescut sub 
ochii noștri, și iacă a a- 
juns să ne conducă școa
la de 8 ani. Nu-i ușor să 
ții în mină aproape 700 
de copii. Da'uite 
să-i conducă șl 
drume. De zece 
cînd îi directoare 
cut numai cinste, 
mai votat-o de două 
deoutată în sfatul popular 
și-om vota-o șl a treia 
oară din toată inima. Că 
uite a făcut lucruri fai
ne : s-a interesat de re
novarea 
Iii, de 
iar 
ori 
rut..

O bobiță 
prelinse pe 
bujorați ai Silviei. Era un 
strop din apa bucuriei.

LUCIA LICIU

că știe

șco- 
curtii, 

pus umărul 
ori ne-a

Brigada condusă de minerul Matei loan se număra 
printre colectivele de muncă fruntașe de la mina A- 
ninoasa. Minerii acestei brigăzi de pregătiri dau un 
aport insemnat la creșterea capacității de producție 
a exploatării. Ei execută în prezent lucrările miniere 
pentru pregătirea exploatării cărbunelui dintr-un nou 
abalai frontal ce se va deschide în sectorul I al 
minei. IN CLIȘEU : Brigadierul M.atei Toan (mijloc) 
cu doi ortaci din brigada sa.
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„Fata ee pistrui** de Andrei Uspenski
Una din cele două comedii ce 

•e pregătesc în prevent la Tea
tral de stat din Petroșani este 
„Fata cu pistrui" de dramaturgul 
sovietic Andrei Uspeawki.

Atît prin tematica sa, ett și 
prin felul cum reeolvă problemele 
puse, piesa „Fața eu pistrui" are 
un important rol educativ nu nu
mai pentru tineri, dar și pentru 
vîretnici.

Tinted mereu trează atenția 
spectatorului, piesa răspîndește 
sentimentul optimismului și al 
dragostei de viată.

Eroii piesei sint in special ti
neri, oameni cărora, intrînd in 
viață, li se pun probleme noi de 
a căror rezolvare depinde ferici
rea lor în viitor.

<31 așa Ivanova, tînără de 20 de 
ani, fâcind parte dintr-un colectiv 
de constructori ce pleacă în o- 
rient, se îndrăgostește de ingine
rul Alexei Roscin care lucrează la 
Moscova. Sentimentele se Înfrun
tă. Ce să facă ? Inima oscilează 
între dragoste față de Alexei ca
re rămlne la Moscova și datoria 
de a pleca împreună cu prietenii 
pe noul șantier. Pînă la urmă în
vinge însă sentimentul dragostei. 
Glașa rămîne la Moscova și se că
sătorește cu Alexei. Dar fericirea 
în loc să se apropie de ea, mai 
mult se depărtează. La tot pasul 
se ivesc noi obstacole în «alea 
fericirii mult dorite. Reuși-va pî- 
nă la urmă Glașa să învingă toa
te aceste greutăți și să rămînă 
fericită alături de soțul său, sau 
va fi pentru Alexei o pasiune 
trecătoare i Aceasta este una din 
întrebările ce se nasc în mod ine
vitabil.

Alexei №eolaevici, constructor 
ftonlaș și om ou mai multă expe

Bin nou în lumina reflectoarelor
—- ...S-au strins norii grei, a în

ceput să tune și să fulgere, s-au 
dezlănțuit puterile vistului și 
șapte zile a bîntuit furtuna pe pă- 
mînt. iar cînd s-au liniștit vllto- 
rile s-a ivit pe cer, strălucind 
curcubeul. O poartă deschisă spre 
lume, o poartă de lumină pe sub 
aare trece drumul spre fericire...

©melka tăcu. Privi spre Ti- 
mofiev întrebîndu-șe: „Oare a în
țeles ce simbolizează acest curcu
beu Mai zăbovi cîteva clipe 
apoi părăsi curtea. La măsuța de 
sub măr, în mijlocul unui decor 
pitoresc de vară Timofiev rămase 
gindUor...

Peisajul plin de lumină al satu
lui uarainean îl întîlnim pe scena 
din Aninoasa aaolo unde seară 
de seară, o mină de tineri vin la 
Inlilnire cu arta. S-au îndrăgostit 
de ea și nu-i chip să-i desparți. 
De cite ori nu și-a zis Costel 
Maracu : „De acum am încheiat. 
Sînt tată de copil, nu mai merge *. 
Dar clnd își amintea de succesele 
repurtate în „Sosesc dișeară", în 
„Doctor în filozofia" și în atltea 
alte piese, nu-și mai găsea locul. 
Si așa — tată de copil ~~ a rea
lizat un jee admirabil în come
dia „In căutarea extraordinarului". 
Si tot — tată de copil ™ repetă 
rolui iui Metodiu din „Curcubeul", 
comedia dramaturgului Nicola Za- 
rudnîi care va vedea lumina ram
pei în această seară.

Aici pe scena clubului din A- 
ninoasa vin la întîlnire au arta 
învățătoarea Cecilia iacob, munci
torii Anton Coșereanu, Mihai An
ton, funcționara Maria Lany, tînă- 
ra gospodină Viorica Hoțea șl 
mulți alți tineri care doresc ea 
prin talentul și munca lor să adu
că o cît de mică părticică la vas
ta revoluție culturală ce se des
fășoară cu pași repezi pe cuprin
sul patriei noastre. Pentru Vidrica 
șl Anton ziua premierei coincide 

riență de viață „refuză" să se în
drăgostească de Zoia cu care era 
prieten din copilărie. El este a- 
tras de simplitatea și sinceritatea 
Glașoi cu cere se șl căsătorește. 
Zoia nu putea rămîne indiferentă, 
v&ztad că i șe spulberă toate spe
ranțele în legătură cu Alias». Ea 
încearcă să influențeze pe Roeai- 
na, mama lui Alexei, pentru a itn- 
piedieo unirea celor doi tineri.

Roscina, Ana Petrovna, mama 
iui Alexei neîncrezătoare în fe
ricirea fiului ei alături de Glașa. 
merge un timp alături de Zoia 
împotriva tinerilor căsătoriți. Coa
liția împotriva dragostei dintre 
Alexei și Glașa este completată 
de Ruhtov, inginer vîrstnlc și con
structor fruntaș care neînțelegtnd 
bine motivele criticii făcute de 
Glașa fn legătură cu calitatea con
strucțiilor sale, este împotriva că
sătoriei lui Alexei cu Glașa.

Gusev Mihail prieten sincer eu 
Glașa încă din orfelinat, este ală
turi de ea și o ajută cu vorba și 
cu fapta.

Personajele piesei sînt oameni 
vii eu preocupările lor de zi cu 
zi și acest lucru imprimă acțiunii o 
puternică notă de autenticitate.

Pe scena Teatrului de stat Va
lea Jiului din Petroșani această 
piesă va fl interpretată d? actorii: 
Gh. Iordănescu (Ruhtov), Ana Col- 
da (Roscina Ana Petrovna), Rea- 
lini Lupșa (Roscin Alexei Nico- 
laevicii, Georgeta Nicolae (Glașa 
Ivanova), Ana Mirena (Zoia Me- 
linina). Cornel Ferat (Gusev Mi
hail).

Regia artistică este semnată de 
Mareei Soma, iar scenografia de 
Emil Moise.

P. VLAD

cu debutul lor în aria dramatică, 
întrebarea „Oare cum vom reuși?" 
și-au pus-o în aceste ore mai mult 
ca oriclnd.

Aceeași întrebare stăruie pe 
buzele tuturor artiștilor amatori 
și nu-i ocolește nici pe Lany E- 
meric și Nelu Liciu cei care sem
nează regia artistică și tehnică și, 
respectiv, scenografia noii pre
miere.

Să le urăm mult succes I
I. LABA

Șapte ani de rodnică
In urmă cu șapte ani, la clubul 

muncitoresc din Lupeni a apărut 
un afiș pe care scria „Se fac în
scrieri pentru cercul de artă plas
tică. Doritorii se vor adresa con
ducerii clubului", Cîțiva tineri s-au 
și Înființat la direcțiune. Deși nu
mărul celor înscriși la Început w» 
mic, totuși cercul de artă piedi
că șl-a Început activitatea. Сигмп- 
ții se arătau conștiincioși și preo
cupați pentru frumoasa artă plas
tică, iar îndrumarea atentă я a- 
cestora de către instructorul Tel- 
lmann Iosif, dorința Iul de a forma 
un cerc puternic, de a-și vedea cît 
mai repede elevii la lucru a con
tribuit la bune funcționare a cer
cului. Cu răbdare și meticulozitate 
împărtășea pe rînd fiecăruia se
cretele artei plastice. Cursanțit îl 
ascultau cu atenție și înregistrau 
cu precizie fiecare cuvînt. fiecare 
sfat. Experiența bogată a instruc
torului și-a spus cuvlntul. Rezul
tatele muncii sale nu s-au lăsat 
prea mult așteptate. Treptat, arta 
plastică începea să fie Îndrăgită 
de tot mai multi muncitori și elevi. 
De atunci, din aceea iarnă a anului 
195Ѳ, zeci de oameni ai muncii 
din Lupeni, de diferite profesii, vin 
în fiecare zi la club unde deprind

SUB „ZERO" ШВЕ
b E ger, de-o sfiptămtea 
i Și termometrul scade
I Cu îndărătnicie
8 Mereu sub „zero ’ grade l

> Cu fețe-mbujorate
Pe stradă, pietonii

' Au Îndrăgit de-odată
; Căciula și șoșonii.

Biănițele, paltonul. 
Mănușile, In fine 

i Fac front comun In țața 
8 Vrăjmașei ierni haine I

I Sînt ne știa cite grade 
Г Sub zero, dar au-mi pasă I * 
r Clnd al ce-țl trebulește
5 Iarna e frumoasă.

(
Zadarnic cearcă gerul, 
In crusta rece-a gheții 
Să imobilizeze 
Avintul nou ai vieții.

8
Oricît de aspră-i iarna, 
Tot
Azi
Nu

nu-i de speriat;
chiar sub „zero" grade, 
e ca altădat* I

I. SASARAN
ii
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Se înfrumusețează 
căminul cultural

La Jieț, activitatea cultural-artis 
tică este mult îndrăgită de sătenii 
de aici. Ei nu numai că participă 
în diferitele formații ale clubului ci 
și sprijină acțiunile întreprinse pen
tru înfrumusețarea localului lor de 
cultură — căminul cultural. Ast
fel, muncitorii, țăranii și intelec
tualii din satul Jieț, în frunte cu 
deputatul Satmari Petru, au spriji
nit 'lucrările de reparare și ame
najare In formă de amfiteatru a 
sălii căminului cultural, iar
tovarășul Zegan Emanoil a 
executat un decor pe un fundal 
ce reprezintă simbolic toate regiu
nile tării. Asemenea lucrări au fost 
executate si în alte dăți la cămi
nul cultural prin contribuția volun
tară a cetățenilor din satul Jiet- 
Locuitorii din Jieț s-au dovedit 
activi, răspunzind întotdeauna clnd 
au fost solicitați, spre a participa 
la diferite acțiuni de folos obștesc.

tainele frumoasei arte. Astăzi, cer
cul de artă plastică din Lupeni nu
mără 58 de membri. Printre ei se 
află și minerii Galu Teodor șl Bo- 
ciu Gheorghe, lăcătușii Cimpoieru 
loan și Ianovetz Rudolf, electricia 
aul Popa Constantin, frezorul Ma
ces Mihai, profesorul Enache Mi
hai și «iții, care se străduiesc zi 
de zj ca lucrările lor să fie cît 
mai izbutite și semnificative, cît 
mai atrăgătoare. De atunci, din 
1956, cercul de artă plastică din 
Lupeni a participat la toate concur
surile organizate pe țară, afirmîn- 
du-se ca un cerc fruntaș cu reale 
posibilități d« dezvoltare.

© dată cu creșterea numărului 
membrilor cercului a crescut și 
exigenta acestora fată de lucrări. 
Deși, specialitatea cercului este 
gravura, se pun? un mare accent 
și pe pictură, lucru reflectat în
deosebi de expoziția organizată lu
na trecută în cinstea zilei de 30 De
cembrie- In cei șapte ani de acti
vitate cercul de artă plastică a or
ganizat peste 70 de expoziții, din
tre care 52 numai cu lucrări pro
prii ale artiștilor amatori ai cercu
lui. Lucrările au fost inspirate din 
viata oamenilor muncii, din realiză
rile lor. De asemenea, au fost e-

Manifestări închinate vieții și operei 
lui M. Eminescu

Cu prilejul Împlinirii a 113 ani de la nașterea marelui nostru 
poet, Mihail Eminescu, la toate căminele culturale din Valea Jiu
lui au fost organizate conferințe cu tema: „Viața $1 opera lui Mi
hail Eminescu", la care au participat peste 700 de țărani mun 
citori. Tot în cadrul căminelor culturale, în ziua de 13 ianuarie 
au fost organizate audiții colective la scenariul radiofonic „Viata 
Iul Eminescu".

In orașul Petroșani, a fost organizat un spectacol festiv în 
amintirea marelui poet, prezentat de formația școlii comerciale. 
Spectacolul a fost compus din recitări și cîntece.

Asemenea acțiuni închinate vieții și operei lui Mihail Eminescu 
au avut loc șt în întreprinderile Si instituțiile din Valea Jiului, 
unde oamenii muncii și-au exprimat dragostea și simpatia față de 
opera marelui nostru poet.

R. BÂLȘAN 
corespondent

Festivalul f ilmului la sate
In cadrul manifestărilor culturale 

de masă organizate în perioada de 
iarnă Ia căminele culturale din Va
lea jiului, între 1—31 ianuarie 1963 
se desfășoară etapa a doua a „Fes
tivalului filmului pentru sate'*. Cu 
această ocazie spectatorilor din sa
tele Văii Jiu'lui le sînt prezentate 
o serie de filme valoroase ca: 
„Străzile au amintiri", „Celebrul 
702". „Oameni pe pod", „Start către 
necunoscut", „Alibiul nu ajunge", 
„Circul fără cupolă" etc. care se 
bucură de o largă popularitate. A- 
ceste filme sînt completate cu o 
serie de filme documentare de 
știință popularizate sau legate de 
specificul locului ca: „Locul nos
tru în univers", „Construcții cu mij
loace locale", „Ritm în construc
ții", „Sănătatea e în mîinile noas
tre", „Cîntecul tractorului", „Ce
tăți ale industriei socialiste", „A- 
mintiri despre Lenin".

In jurul acestor filme s-au orga
nizat conferințe sau prezentări de 
către specialiști sau cadre didactice.

©

Incepînd de joi 24 ianuarie 1963 pe ecranul cinematografului „Al. 
Sabla" din Petroșani, va rate filmul „Sentința se va da joi", o produc
ție a studiourilor poloneze.

IN CLIȘEU: Un cadru din film.

activitate
ditaie două albume cu linogravuri, 
cuprinzînd creații proprii ale artiș
tilor amatori plastici din Lupeni. 
Primul album, editat in anul 1959 
cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
de la greva din 1929, a fost intitulat 
„Valea Jiului în trecut și azi". Ce! 
de-al doilea album a fost editat în 
anul 1961, în cinstea aniversării 
a 40 ani de la înființarea P.C.R. și 
a fost axat pe tema „Din lupta și 
realizările partidului'*.

Luna aeeasta cercul de artă plas
tică din Lupeni a împlinit șapte ani 
de rodnică activitate. Acestui eve
niment i-a coincis un altul la fel 
de îmbucurător. La finala pe tară 
a bienalei de artă plastică a artiș
tilor amatori cercului de artă plas
tică din Lupeni i s-a decernat pre
miul de cerc fruntaș pe tară. Acest 
lucru nu este întîmplător. Cercul 
de artă plastică din Lupeni pri
mește pentru a doua oară consecu
tiv titlul de cerc fruntaș pe tară. 
Iar instructorul cercului, tovarășul 
Tellmann Iosif este premiat pentru 
a treia oară consecutiv pentru ac
tivitatea sa prodigioasă. La faza 
finală, dintre cele 9 800 de lucrări 
pe țară, 300 au aparținut artiștilor 
plastici din Lupeni. Printre căi care

De asemenea, se organizează dis
cuții cu spectatorii pe temele aces 
tor filme.

Jn cadrul acțiunilor cu filmul în 
festival se organizează săptămîna 
fruntașilor în muncă, săptămîna fil
mului pentru tineret, săptămîna fil
mului luptei pentru pace și prie
tenie între popoare. De asemenea, 
se organizează premiere festive, 
simpozioane recenzii. Ca urmare a 
măsurilor luate a crescut mult în 
această perioadă și numărul spec
tatorilor de filme de la sate.

La Iscroni, de pildă, în perioa
da 1—13 ianuarie au vizionat fil
mele prezentate peste 1 200 specta
tori, la Cinrpa — 1 200, la Jieț — 
1 10C Rezultate buhe s-au obtVmt 
,i la Bănită, DUja Mare, Cîmpti lui 
Neag.

Pentru buna desfășurare a acestei 
acțiuni se cere tuturor comisiilor de 
organizare un efort continuu pînă 
la sfîrșitul etapei.

TUDOR CATANA
șeful secției cineiicare — Petroșani 

au ajuns în faza finală sînt Petri- 
șor Valeria cu lucrările „La muncă 
patriotică" și „Mineri", Pîs Mi
nerva cu lucrarea „Maternitate", 
Csatai Emil cu un peisaj, elevul 
Pîs Nicolae cu lucrarea „Tractoriș
tii" și alții. Iar dintre premiat! a- 
mintim pe sudorul Baceș loan cu 
lucrarea „Termocentrala", pe tîm- 
plarul Udrea Partenie cu lucrarea 
„La G.A.C." și elevul Radu Ioan cu 
I icrarea „Muncitoare".

Aceste rezultate se datoresc atît 
dragostei și interesului cursanților 
pentru arta plastică, preocupării 
instructorului cît și condițiilor op
time create de conducerea clubului 
și de comitetul sindicatului minier.

Multi dintre primii membri ai 
cercului se află acum pe băncile 
școlilor medii și superioare de artă 
plastică. Așa sînt Crișan Maria, Hor
nung Maria, Bălan Nicolae, Costea 
Simion, Csatai Emil, Caceu Dan și 
alții.

Artiștii amatori plastici din Lu
peni sînt hotărîți să-șî ridice tot 
mai mult măiestria artistică să zu
grăvească în creațiile lor aspecte 
variate din viata și activitate oa
menilor muncii, din transformările 
ce se petrec la tot pasul în Valea 
Jiului.

D. GHIONEA
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niflcrii de ta

(Urmare din pag. l-a)

loan, muncitori Ia sectorul 
transport. Priboi Matei, muncitor 
la sectorul de investiții și alții 
care au adus un aport însemnat 
la îmbunătățirea transportului în 
subteran, la realizarea de economii.

Pozitivă este practica organiza
țiilor de bază de a analiza perio
dic cum se desfășoară munca de 
primire în partid, cum candidații 
de partid se achită de sarcinile 
primite 
tați de 
1 u că la 
muncii 
concretizat în aceea 
lună organizațiile noastre de bază 
primesc între 24—30 membri șl 
candidați de partid, din care 50 
la sută tovarăși din 
de partid iar ceilalți 
zația U.T.M.

Comitetul de partid 
Pr-trila și-a propus ca 
desfășoare o muncă și mai susți
nută în această privință, să con
troleze deopotrivă toate organiza
țiile de bază în ce privește orga
nizarea muncii de primire în 
partid, de 
în timpul 
demni să 
membrilor

de

de
și în ce măsură sînt aju- 
membrii de 
bun sfîrșit.

de primire

partid să le 
îmbunătățirea 

în partid s-a 
că în fiecare

activul fără 
din organt-

de la mina 
în viitor să

inuncii
pregătire a candidaților 
stagiului pentru a fi 
fie primiți în rlndul 
de partid.

fel muncesc minerii din 
lui Gali și în noul an 
brigadă a extras pînă în
15 ianuarie 351 tone de 

peste 
randa-

ab« aj ii nr. 8
Prin „normal" minerii din bri

gada comunistului Gall Mihai în
țeleg încordare permanentă, mun
că ritmică, productivitate înaltă. 
Si, în abatajul nr. 8 normal deebrge 
munca. Priceperea minerească își 
spune 
gada 
parte 
cinile
scutită de emoțiile ce 
nuiește munca

ІІЙМІІІ Of IMIEO

post planificat, 
an brigada lu-

Anul trecut, brigada condusă de 
tovarășul Gall Mihai s-a situat 
continuu printre brigăzile fruntașe 
din sectorul I de la mine. Aninoa
sa. Brigada are o parte bună de 
contribuție la îndeplinirea planu
lui anual încă la 17 decembrie de 
către sectorul I și mina Aninoasa. 
Tot la 
brigada 
Această 
ziua de 
cărbune
plan, iar 
mentul realizat de 
brigadă atinge 
7,67 tone de căr
bune pe poet față 
de 5,89 tone pe

De aproape un
crează la abatajul cameră nr. 8 
din stratul 3. Clnd a fost plasată 
la acest loc de muncă, ea a che
mat la întrecere brigada condusă 
de Bo j the Adalbert din abatajul 
cameră nr. 6. In ambele abataje 
sînt condiții asemănătoare de mun
că. Anul trecut întrecerea a fost 
cîștigată de brigada 
vînd o depășire de 
tone cărbune.

Dacă îl întrebi pe
felul cum se desfășoară munca, în 
abataj, îți răspunde simplu:

— Normal.
— In toate schimburile, în fie

care zi ?
— Da. In toate schimburile, în 

fiecare zi.

lui Gali, a-
plan de 765

Gali despre

I

în 
bri

aici din plin cuvîntul. Bri
se îngrijește ca din prima 
a lunii să depășească sar
de plan și în acest fel este 

le priei-
în asalt.

Pînă acum 
cîte-o lună 
gada mai șchio

păta cu calitatea. 
In luna iadtfăfN! 
însă numărul va- 

gonetelor rebutate pentru șist este 
foarte mic, semn că brigada 8e 
numără printre cele fruntașe și la 
calitate. In abataj se menține rîn- 
duială. Sculele sînt bine Întreți
nute, este menținută curățenia, a- 
batajul este bine întreținut. Fieca
re știe precis ce are de făcut.

In brigadă s-au format oameni 
cu calificare înaltă, ca minerii șefi 
de schimb Ene Vaeile, Szongath 
Adam și ajutorul de miner Șetra- 
ru loan. Minerul șef de schimb 
Petrov Loghin este socotit de or
taci cel mai harnic. Dar nici va
gonetarii Sălăjean Ioan, Balog Lu
dovic. Gheorghiță Vasile. 
Gavrilă nu 
sînt la fel 
la lucru.

Oamenii
ei, se înțeleg 
de lucrează. Maiștrii mineri Bledea 
loan și Velea Vasile apreciază 
disciplina desăvîrșită ce domnește 
în brigadă. Nici 
nemotivate...

Șeful sectorului, 
mitraș Ioan, spune 
dă despre brigada 
nr. 8
harnici, un colectiv unit care 
să învingă greutățile".

Nu s-a mirat nimeni din 
gadă — și nici de la sector
mină — cînd a apărut fotografia 
șefului de brigadă pe unul din pa
nourile de pe aleea fruntașilor. Li 
se părea firesc. Membrii brigăzii 
s-au bucurat mult. E normal au zis 
ei. Tot normal li se pare ca Ia e- 
misiunil» centrului de radioficare 
să se vorbească despre realizările 
brigăzii.

Sînt cîteva fapte 
oameni
ca lor e un aport 
sarcinilor de plan 
ploatării Aninoasa, 
rea angajamentului 
tru aceasta doream 
cunoscut cite ceva 
activitatea lor.

FRANCISC

se 
de

se

Vicol 
lasă mai prejos : 
harnici și pricepuți

cunosc bine între 
din priviri în timp

Pentru îmbunătățirea activității 
cercurilor de economie concretă

In întreprinderile din Valea Jiu
lui, ir. acest an școlar, funcțio
nează 28 cercuri de economie con
cretă. Felul în care și-au deefă- • 
șurat 
pînă 
de a 
pecte 
lipsuri care se cer a fi înlăturate 
pentru a ridica activitatea 
rilor de economie concretă 
velul sarcinilor.

Programele cercurilor de 
tuie concretă. în marea lor majori
tate, corespund cerințelor celor 
Mai importante din întreprinderile 
unde sînt create aceste cercuri. La 
exploatarea minieră Aninoasa, la 
iViscoza Lupeni, I.F. Petroșani, 
Uzina electucă Vulcan etc. în 
programele cercurilor de economie 
concretă slut prevăzute teme strtns 
legate 
blenre 
pectiv

Sînt 
care manifestă exigență față 
conținutul materialelor care se ex
pun în cadrul cercurilor de eco
nomie concretă. De asemenea, tot 
mai mulți propagandiști recomandă 
cursanților material bibliografic, ur
măresc ca discuțiile să se desfă
șoare pe baza cunoașterii proble
melor economiei, pe baza studierii 
documentelor partidului nostru pri
vitoare la politica economică.

In desfășurarea activității cercu- • 
rilor de economie concretă se ma
nifestă însă unele aspecte negative, 
asupra cărora este necesar ca oi- 
ganizațiile noastre 
concentreze toată 
pul lichidării lor.

Latura cea mai 
tivitatsa unor cercuri de economie 
concretă este aceea că se ajunge, 
in anumite cazuri, la situația trans
formării convorbirilor în consfă
tuiri de producție.

Cum se ajunge la o astfel de 
situație ? Cauzele trebuie căutate 
în nerespectarea indicațiilor privi
toare la organizarea și funcționarea 
cercurilor de economie concretă.

Pentru ca cineva să poată stu
dia probleme de economie con
cretă este necesar să posede cu
noștințele de bază în domeniul e- 
conomiei politice. Fără aceasta nu 
va putea înțelege politica economi
că a partidului nostru, nu va pu
tea participa la dezbaterea proble
melor la nivelul cerut Intr-un cerc 
de tip superior al învățămlntului 
de partid. Acest criteriu n-a fost 
respectat însă peste tot, din care 
cauză se întîlnesc în unele cercuri 
de economie concretă oameni cu 
o slabă pregătire și care s-au în
cadrat aici nu din dorința d» a 
studia economia concretă ci din 
comoditate, în speranța că nu va

activitatea aceste cercuri 
in prezent, dă posibilitatea 
scoate în evidență unele as- 
poziiive și mai ales anumite

cercu- 
la ni-

econo

de cele mai importante pro- 
economice din sectorul res- 
de activitate.
unele organizații de partid 

de

activita- 
de mun- 

foșt sem- 
economie 
de cons-

imprime unor convorbiri 
de consfătuire de pro-

A ÎNCEPUT SESIUNEA
pomeneala de

negativă în ac

ru odes ti și

VETttO

ite partid să-și 
atenția, în sco-

bri- 
sau

Du- 
lau-

înfăptuirea 
revin ex- 
îndeplini- 

Pen-
vă facem 

viata și

simple, despre 
harnici. Mun- 
la 
ce 
la
colectiv.
să
din

inginerul 
cuvinte de 
de la abatajul 

„Sînt oameni de nădejde si 
știe

î

poporului 
la procla-

publică, sub 
Emile Vidai, o 
în legătură cu 

a 
de

„ГНитащІё"

In aceste iile pe coridoarele 
Institutului de mine Petroșani e 
o vie animație. Se încheie un se
mestru pentru studenți. Viitorii in
gineri mineri ured o nouă treaptă 
în acumularea de cunoștințe. A 
început sesiunea de iarnă. Pri
mele examene au adus și primele 
rezultate îmbucurătoare pentru 
majoritatea studenților. Forfota de

— Am avut emoții, intr-adevăr, 
dar md simțeam stă pin pe cunoș
tințele acumulate. După ce am 
tras biletul m-am liniștit. Prin 
minte mi-a trecut cu iuțeală tot 
ce învățasem. Am o anumită me
todă de studiu. Citesc notițele, 
consult materialul bibliogratic in
dicat, iar apoi sistematizez pe foi 
de hîrtie cele acumulate. După

♦ î ♦ î*

înlăturarea unor aseme-

trebui să studieze materialul bi
bliografic și nu va participa la se- 
minarii- Asemenea , cazuri sînt la 
preparația Lupeni, UJt.W.M.P., Vis- 
coza, exploatarea minieră Petrila.

In ceea ce privesc metodele fo
losite în munca cercurilor de eco
nomie concretă, au existat lipsuri 
referitoare la recomandarea și stu
dierea materialului bibliografic și 
purtarea discuțiilor. Majoritatea 

. propagandiștilor au recomandat ma
terial bibliografic, însă mai puțin 
material clasic și din documentele 
de partid și mai mult din manualul 
„Probleme de economie industria
lă". Propagandiștii n-au mai urmă
rit însă modul în care cursanții 
studiază. Astfel s-a ajuns ca in
dicarea materialului, în unele ca
zuri, să fie p formalitate, cursanții 
să nu studieze cele recomandate 
iar la discuții să se refere doar la 
unele observații privind 
tea practică, de la locul 
că. Asemenea cazuri au 
nalate la cercurile de 
concretă de pe șantierul
trucții din Lupeni, de la Viscoza 
Lupeni, U.R.U.M.P. Prezent îndu-se 
nepregătiți la ședințe, unii cursanți 
nu s-au dovedit competenți să par
ticipe la dezbaterea temeinică a 
problemelor și astfel s-a ajuns ca 
în asemenea cercuri să se piardă 
caracterul de învățămînt de partid 
și să se 
aspectul 
ducție.

Pentru
nea practici se cere luarea de mă
suri corespunzătoare, eficace, care 
să ducă ia îmbunătățirea activită
ții cercurilor de economie concre
tă.

In acest scop trebuie ca fiecare 
cursant să studieze în med obliga
toriu materialul bibliografic reco
mandat de propagandist. De aseme
nea. în cadrul cercurilor să se 
poarte discuții ca și în celelalte 
forme ale învățămîntuiui de par
tid. Problemele să se dezbată ta- 
tr-o împletire strînsă a tezelor teo
retice, a documentelor de partid 
cu sarcinile economice de cea mai 
mare însemnătate de la locul de 
muncă al cursanților.

Să se urmărească în continuare, 
ca în cadrul discuțiilor să se facă 
și propuneri concrete care să ducă 
la rezolvarea unor probleme de 
producție.

Muncind astfel se va reoși ca 
cercurile de economie concretă să 
aducă o tot mai mare contribuție 
ia înarmarea cursanților cu cunoș
tințe economice în vederea înfăp
tuirii cu succes a sarcinilor de- 
săvîrșirli construcției socialiste.

₽. UNGUR
directorul Cabinetului de partid 

Pztroșani

La Institutul de mine Petroșani sesiunea de examene este în 
toi. Studenții s-au pregătit temeinic în vederea acestui eveniment, 
dornici să dea răspunsuri cît mai bune la examene — ca o con
firmare despre sîrguința depusă pentru însușirea materiilor predate 
la cursuri. Fotografia noastră înfățișează studenții din grupa nr. 
1303, anul П, în timpul unei consultații la fizică. Explicațiile la 
aparate, date de asistentul Soîonea Liviu, le vor prinde bine stu
denților la colocviul de fizică

{ pe coridoare.e institutului a în
ceput încă de dimineață. Nerăb
dători. studenții îi așteaptă pe 
cel ce au intrat primii. Imediat 
apare unul din amfiteatrul în 
care au loc examenele, el 
asaltat cu întrebări:

— Ce subiect ai avut pe bilet ?
— Arată-ne și nouă carnetul 

note '
— Cum răspund ceilalți ?
Cel întrebat obla prididește 

dea răspunsurile din cauza a noi 
și noi întrebări. Așa s-au petrecut 
lucrurile și ia grupa 1123 a anului 
II, facultatea de exploatări mi
niere atunci cînd a apărut Îmbu
jorat ,a față utemistul Moraru 
Laurian, un tînăr înalt, brunet, cu 
ochi vioi După ce a trecut peste 
furtuna de întrebări ouse de co
legi, el a început să răspundă 
mai temeinic. Era bucuros. Obți
nuse nota 9 la geometrie analitică. 
Bucuria-; era Justificată deci, lată 
de ce colegii îl ascultau cu aten
ție, atunci cînd răspundea la în
trebarea : „cum te-al pregătit
pentru examen?".
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ce-mi sintetizez cunoștințele îmi 
pun probleme singur și încerc să 
ie rezolv. Părerea mea este că de 
un real folos mi-a fost partici
parea la consultațiile date de to
varășii asistenți Zoican și Goja. 
Acestea mi-au ajutat la completa
rea cunoștințelor, mi-au limpezit 
unele neclarități, și de aceea 
reușit să rezolv in întregime 
biectele date Ia examen.

Rfnd pe tind, din amfiteatre
aiți studenți. Examenele continuă. 
In dreptul sălii de desen tehnic c 
liniște insă. Studenții din anul I 
dau colocviu. Aplecați peste plan
șe el execută calmi lucrările date. 
Pe coridor nu e nimeni. Șl aici 
rezultatele sînt satisfăcătoare. 
Printre cot notați cu 10 îl găsim 
pe tov. Văcar и lacob, Dumitrașcu 
Ovidiu, Itimescu Mircea, Hiiter 
Eric, fii de muncitori din Valea 
Jiului și alte centre miniere. Ei 
justified încrederea 
cordat, aromit a fi 
după absolvire. Le

ce li s-a a- 
Ьшц ingineri 
urâm succes.

V. STRAUȚ

le fața hărții: MADAGASCARUL
J

In 1958 a fost proclamată Re
publica Malgașă, ca membră a 
comunității franceze. In 1960, du
pă 64 de ani de regim colonial, 
Madagascarul a obținut o așa- 
zisă „independență integrală". De 
fapt șl aeum fosta 
să-și perpetueze 
țiile puternice pe 
neoeolonialismul 
blica să progreseze. Economia stag
nează; producția agricolă se dez
voltă foarte Încet, iar 
este aproape inexistentă. Nivelul 
de trai al populației se menține 
foarte scăzut. Concesiunile fran
ceze, practia nu au fost atinse, 
cele mai bune 
înd să rămînă 
niilor coloniale 
crează țăranii 
jumătate din pămîntul arabil 
Madagascarului 
tea cea mai fertilă, care furnizea
ză majoritatea produselor de ex
port : orez, trestie de zahăr, cafea 
— este concesionată 
lungi variind între 
ani.

Companiile străine 
pe localnici în practica incendie
rii pădurilor, pentru a obține ast
fel pămînt care să fie cultivat cu 
orez, deși guvernul malgaș a in
terzis acest sistem de distrugere 
a patrimoniului forestier al tării. 
La aceasta se adaugă faptul că fie-

Sub titlul „Madagascarul, marea 
insulă luptă cu neocoloniajismul", 
ziarul 
semnătura lui Jean 
serie de reportaje 
situația economică 
malgaș după doi ani 
marea independenței.

Madagascarul este mare in-

metropolă caută 
influenta. Pozi- 
care le menține 
împiedică repu-

industria

1958. 
fran- 
și-au 
mal-

o
sulă din Oceanul Indian, separată 
de Africa prin Canalul Mozambic. 
Suprafața sa este de 589 840 letup, 
iar populația de aproximativ 
5 487 000 de locuitori. Timp de 64 
de ani. din 1896 pînă în 
Madagascarul a fost colonie 
ceză. Colonialiștii francezi
insușit pămînturile țăranilor
gași, transformîndu-i pe aceștia în 
mînă ieftină de lucru, și au pro
cedat la o cruntă jefuire a bogă
țiilor țării. Pe măsură ее viata 
populației inalgașe devenea tot 
mai grea, companiile franceze se 
îmbogățeau tot mai mult.

După cel de-al doilea război 
mondial a luat un mare avînt miș
carea națională de eliberare a po
porului malgaș. Aceasta a dus la 
intensificarea acțiunilor represive 
ale colonialiștilor. In anul 1947 ele 
au atins prin cruzimea lor propor
ții fără precedent. Zeci de mii de 
țărani malgași 
Chiar si astăzi 
sate devastate, 
din temelii de

pămînturi conținu- 
în mîinile compa- 
pentru care lu- 

malgașL Aproape 
al

și anume par-

pe perioade
30 și 40 de

încurajează

asasinați 
întîlnesc 

fost arse

au 
se

fost
mai

care au
către colonialiști.

care țăran trebuie să dea aaual 
companiilor străine o parte a re
coltei. Puținul care îi rămîne nu-i 
ajunge pentru îndestularea nevoi
lor, și de aceea este silit să se 
împrumute pentru a eumpăra de la 
aceleași companii orez la prețuri 
foarte ridicate. împrumuturile au 
devenit astfel o adevărată plagă.

Puținele întreprinderi industriale 
existente se găsesc în totalitatea 
lor în mîinile «ompanWlor parti
culare franceze, ca de pildă „Com- 
pagnie Lyonnaise de Madagascar", 
„Compagnie Marseillaise de Mada
gascar", „Compagnie Havraise 
Peninsulaire’' etc. Ele obțin pro
fituri uriașe datorită inexistenței 
unei industrii de bază autohtone, 
întregul comerț exterior este tri
butar companiilor maritime fran
ceze. Deși în ultimii ani s-au creat 
așa-zise companii mixte cu parti
ciparea statului malgaș, cum este, 
de pildă, „Compagnie Malgache 
de Navigation", dominația fran
ceză este oglindită net prin fap
tul că 75 la sută din capitalul lor 
II dețin companiile străine.

Populația „țării palisandrilor", 
cum mai este denumit Madagas
carul, și a orhideelor minunate, 
unice în lume, mai are Încă de 
dus o luptă grea pentru ruperea 
puternicelor legături de tip neo
colonialist, care mai dăinuie, pen
tru Învingerea înapoierii econo
mice, pentru o dezvoltare cu ade
vărat independentă.

c. oprica
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Іисйніе Congresului al Vl-lea 
al P. S. U. G.

la Berlin 
Vl-lea al 
din Ger- 

dimineață,

BERLIN 19. — Corespondentul
Agerpres transmite: 

, Sîmbătă au continuat 
lucrările Congresului al 
Partidului Socialist Unit 
щапіа. In ședința de
Erich Honecker, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P S TI G.. a 
prezentat raportul cu privire la 
•roiectul noului statut al Partidului 
^•?cl*list Unit din Germania.

In 
luat 
bru 
C.G,

aude după-amiază 
prof. A. Kurella, mem- 
al Biroului Politic al

B.La discuții au luat cuvîntul: 
Apel, membru supleant al Biroului 
Politic al G.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Comisiei de Stat a Plani
ficării, H. Schumann, prim-seote- 
tar al Consiliului Central al Uniu
nii Tineretului Liber German, I 
Thiel le, președinta Uniunii Femei
lor Democrate din Germania și 
alții.

★ ★

ședința 
cuvîntul 
supleant

al P.S.U.G., Edith Baumann,
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. și secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Bernard Koenen, membru 
al C.C. al P.S.U.G., prim-secretar 
al Organizației regionale a P.S.U.G. 
Halle și alți delegați la Congres. 

Delegații au ascultat apoi darea 
de seamă a Comisiei pentru pro
iectul de statut al partidului. Ei 
au aprobat în unanimitate darea

de seamă și au adoptat noul Sta
tut al P.S.U.G.

Congresul a fost salutat de J. 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, Viile Pessi, secretar gene
ral al P.C. din Finlanda, V. Vlaho- 
vici, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Claude Johns, mem
bru al Biroului Politic al P.C. din 
Australia, și Henry Winston, repre
zentant al

Lucrările

|g№a lui П. S. Umilim 
tu reranauiii

Mlaiiei vesl-herlioeze
BERLIN 19 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Lă 18 ianuarie, N. S. Hrușciov, 

prim secretar al C.C. al P.C.U.S.. 
pt«eș?dlfitele Consiliului de Miniș- 

j ЙВ M U.R.S.S., s-a întîlnit la Ber- 
< lifi ehi reprezentanți ai populației 
vest-berlineze.

Au participat personalități de 
frunte din Berlinul occidental, prin- 

, tre Care oameni de știință, medici 
I teologi, patroni și activiști social- 
democrați.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială. N. S. Hruș
ciov a răspuns la întrebări privind 
reglementarea pașnică a problemei 
vest-berlineze, înțelegerea recipro
că și încheierea tratatului de pace 
german.

i
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Vizita lui V. V. Kuznetov la Havana
HAVANA 19 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 18 ianuarie președintele Re 

publicii Cuba, Osvaldo Dorticos, l-a 
primit la palatul prezidențial din 
Havana pe V. V. Kuznețov, prim 
locțiitor al ministrului afaceri!oT 
externe al U.R.S.S.

Cu acest prilej a avut loc o în
delungată convorbire care s-a d?s-

atmosferă cordială, 
a participat A. I. 

în

fășurat într-o 
La convorbire 
Alexeev ambasadorul U.R.S.S. 
Republica Cuba.

In aceeași zi, A. I. Alexeev, a 
oferit un dejun cu prilejul vizitei 
lui V. V. Kuznetov La dejunul 
care s-a desfășurat într-o atmosfe
ră extrem de cordială au luat part? 
membri ai conducerii naționale a 
O.R

DELHI. — Ba 19 ianuarie, la in
vitația guvernului Indiei a sosit 
la Delhi într-o vizită oficială A- 
dam Rapacki, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Po
lone

avut loc 
la care 

persoane, 
mergeau

P.C. din S.U.A.
Congresului continuă.

Comunicatul comun 
cehoslovaco-indonezian

Val de frig în Europa occidentală
PARIS 19 (Agerpres).
Valul de frig care a cuprins în

treaga Europă occidentală conti
nuă să provoace perturbații în 
transporturi și în alimentarea popu
lației. După cum anunță agenția 
France Presse, în Germania fede
rală ca urmare a imenselor canti
tăți de zăpadă, elicoptere ale for
țelor armate au fost trimise pa 
coasta mării de nord, izolată do 
o veritabilă crustă de gheață, pen
tru a parașuta alimente populației. 
In Austria, persistenta frigului a

obligat centralele electrice să-și 
mărească considerabil producția. 
Este vorba de producția termocen
tralelor, întrucît cele hidroelectri
ce s-au oprit ca urmare a înghe
țării rîurilor. In Anglia numeroa
se uzine 
lipsă de 
continuat 
cele mai 
timii ani. Zăpada continuă să ca
dă în cantități mari în Olanda, 
Franța, Germania, Elveția, Italie. 
Spania și Portugalia.

și-au închis porțile din 
curent. Termometrul a 

să scadă, înregistrînd 
joase temperaturi din ul-

DJAKARTA 19 (Agerpres)
La Djakarta a fost semnat un 

comunicat comun în legătură cu 
tratativele cehoslovaco- indoneziene 
care au avut loc cu prilejul vizitei 
președintelui R. S. Cehoslovace A 
Novotny în Indonezia. Ambele 
părți au reafirmat că sprijină pe 
deplin principiile coexistenței pas 
nice și înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, caracterizîndu-le 
ca un mijloc activ de asigurare a 
securității și păcii tuturor popoa
relor.

PARIS. — La Monte Carlo a luat 
siîrșit cel de-al treilea festival in
ternațional al iilmelor de televi
ziune, la care au participat 15 țări. 
Premiul pentru cea mai bună mon
tare a filmului a fost decernat fil
mului sovietic de televiziune „Sca
ra" aparținind regizorului Edmon 
Keosaian. Au fost, de asemenea, 
premiate o serie de alte filme.

BOGOTA. — In Columbia mani
festațiile populației împotriva po
liticii economice 
lumbian care au 
traiului continuă 
vigoare.

a guvernului co-' 
dus la scumpirea 
cu tot mai multă

Producția de cărbuni din Europa occidentală 
este într-un pronunțat declin

Fenomen fiziologic neobișnuit
MOSCOVA 19 (Agerpres).

1 Ziarul „Izvestia" relatează des
pre descoperirea în U.R.S.S. a unui 
fenomen fiziologic neobișnuit: o 
femeie vede cu degetele mîinilor 
Este vorba de Roza Kuleșova din 
Nijni Taghil, care prin 
poate să citească un text 
obișnuit și să

palpația 
tipărit 

distingă culorile di-

feritelor obiecte fără să le pri
vească cu ochii.

Acest fenomen, cunoscut, în U- 
niunea Sovietică sub denumirea de 
..minunea de la Taghil", a atras 
atenția celor mai de seamă biologi, 
fiziologi și psihologi sovietici, care 
au căutat să-i găsească o explica
ție științifică.

PARIS 19 (Agerpres).
Recent, a avut loc o conferin

ță de presă la Luxemburg, cu care 
ocazie Piere-Olivisre Lapie, pre
ședintele grupului inter-executiv al 
pieței comune pentru problemele 
energiei, a declarat că producția 
de cărbuni în Europa este într-un 
declin îngrijorător. El s-a plîns cu 
această ocazie de concurența ne- 
loiaiă pe care unele state (în 
speță S.U.A.) o fac producției de 
cărbune din țările pieței comune 
afirmînd, în același timp, că dacă

©

Crește producția industrială a R.P.U
19 (Agerpres)., BUDAPESTA

La 19 ianuarie, la Budapesta a 
lost dat publicității comunicatul 
Direcției centrale de statistică a 
R P. Ungare cu privire la rezulta
tele dezvoltării economiei naționa
le a R.P. Ungare în 1962.

producției in- 
a crescut cu 
In industriile

nu vor fi luate măsuri, viitorul iu
dustriei carbonifere europene nu
ѵй mai putea fi salvat.

Fapte interesante cu privire la
concurența S.U.A. Ia aduce re
vista „Fortune" care relevă CS

©

ІиіііНе telei le-a șaptea 
„Nete ritmle Est-Vest'

PARIS 19 (Agerpres).
Vineri au început la Paris, 

crările celei de-a șaptea Mese 
tunde Est-Vest 
mei dezarmării.

La conferință 
lități ale vieții 

țări, printre 
Pierre Cot (Franța), Philip 

Baker, Koni Zilliacus (An- 
Ilya Ehrenburg, generalul 

prof. M. Rubinstein

it

lu- 
ro- 

consacrată proble-

participă persona- 
publice din nume- 

care: Julesroase 
Moch, 
Noel 
glia),
Țalenski, 
(U.R.S.S.), Georg Branting (Suedia). 
Sînt de asemenea, prezenți 
zentanți din Canada, Statele 
Finlanda, R.P. Ungară, R.S. 
slovacă, R.P. Polonă, Italia, 
ția ș.a.

Din R. P. Romînă participă
ge Ivașcu, redactor șef al revistei 
„Contemporanul" și prof. univ. Vir
gil Cîmpeanu, decanul facultății de 
științe juridice a Universității din 
Cluj.

repre- 
Unite, 
Ceho-
Elve-

Geor-

După cum anunță agenția France 
Press?, la 18 ianuarie în capitala 
Columbiei, la Bogota, a 
o puternică manifestație 
au participat 30 000 de 
In timp ce manifestanții
spre piața Bolivar „împotriva lor 
au fost trimise forțe polițienești 
pedestre și călare care lansau gre
nade lacrimogene și foloseau circa 
50 de cîini dresați special în sco
pul reprimării manifestațiilor popu
lare".

ISTANBUL. — Crimele săvirșite 
în mod sistematic de militarii q*. 
mericani aflați în Turcia și іарИя ' 
că acestea rămin nepedepsite pro
voacă indignare in rindul opiniei 
publice din 
parlamentul 
cute

In
jilis

această țară. Pînă și 
a fost nevoit să dis- 
problemă.

dezbaterilor din Med-

In 1962, volumul 
dustriale socialiste 
aproape 9 la sută, 
constructoare de mașini și chimică,
volumul producției a crescut 
cursul anului cu 11, respectiv 
la sută.

Cheltuielile pentru construcții 
pitale și reînnoirea 
crescut cu 8 la sută 
precedent.

Agricultura ungară
1962 7 700 de tractoare 
mare număr de alte mașini.

In 1962 volumul comerțului 
terior al R.P. Ungare a crescut cu
10 la sută în comparație cu anul 
precedent.

în
16

ca- 
auutilajului 

față de anul

a primit 
Și

în
un

ex-

piața europeană a cărbunelui a 
constituit un bun debușeu pentru 
„industria muribundă a cărbunelui 
american". Revista recunoaște că 
exporturile de cărbune american la 
un preț de dumping au sufocai, 
pur și simplu, industria cărbune
lui din țările pieței comune. In 
acest sens, cel mai mult de su
ferit a avut industria carboniferă 
a Marii Britanii care, „ca urmare 
a concurenței cărbunelui american 
a fest obligată să abandoneze minele 
devenite nerentabile din districtele , 
Scottland, Lancashire și Walles-ul 
de sud", ceea ce a provocat creș 
terea șomajului. In ce privește 
industria carboniferă a Germaniei , 
occidentale, o serie de mine au 
fost închise și, în cel mai bun caz i

concurenta cărbunelui american a 
provocat acumularea unor stocuri 
uriașe de cărbune.

Insă, ceea ce face ca situația să 
se înrăutățească și mai mult, lucru 
sublimat, de altfel, și de Piere 
Oliviere Lapie în conferința sa de 
presă, este faptul că în sînul ță
rilor pieței comune există grave 
divergente în legătură cu adopta
rea unei politici comune în ce pri
vește rezolvarea dificultăților in
dustriei carbonifere vest-europene. 
Pe de o parte. Germania occiden
tală se pronunță în favoarea men
ținerii barierelor protecționiste, în 
timp ce Italia și într-o oarecare 
măsură Franța, cere pe față în ■ 
lăturarea acestor bariere și adop 
tarea unei politici de liberalizare 
a importurilor.

această 
cadrul 
pe marginea problemelor de 

politică externă a Turciei mai 
mulți deputați au cerut ca juris
dicția turcă să se extindă și asu
pra americanilor vinovați de cri
mă, protestind împotriva predării 
lor comandamentului american care 
de regulă fi achită.

Nou succes al forțelor^ 
X armate yemenite

SANAA 19 (Agerpres).
• Postul de radio Sanaa a anunțat 
în seara zilei de 18 ianuarie, că 
trupele republicane au nimicit un 
grup de 400 de soldați saudiți și 
yemeniți, ăparținînd armatei fostei 
familii regale din Yemen, care s-au 
infiltrat la frontiera de est a Re
publicii Arabe Yemen.

Potrivit comunicatului militar, 
întregul grup a fost exterminat în 
afară de 53 de soldați care au fost 
luați prizonieri. Armele capturate, 
precizează comunicatul, erau de 
proveniență engleză și iordaniană.

Dolarul Invadează Europa1

„Dolarul inva- 
- asemenea ti- 

tot mai des 
și revistelor

la debarca- 
scrie ofici- 

revis- 
,Nouveau Candide", america- 

se

mentul de față investițiile de 
capital american cresc în progre
sie geometrică,1 dublînduse din 
an în an.

Este caracteristic 
societății „Dupont de 
cel mai mare 
Statelor Unite, 
ceastă societate 
practic nici un

exemplul 
Nemours", 
chimic al 

în 1957 a-

Greva docherilor
NEW YORK 19 (Agerpres).
Agenția Associated Press anun

ță că la 18 ianuarie a luat cu
vîntul în cadrul congresului S.UA. 
Wayne Morse, senator democrat 
din statul Oregon, șeful comisie* 
însărcinată de președintele S U.A. 
pentru cercetarea măsurilor în ve
derea încetării grevei docherilor 
din S.U.A. care durează de 27 de 
zile.

In ciuda unor afirmații optimis
te Morse a fost nevoit să declare: 
„Nu putem anunța că am realizat

americani continuă
o reglementare în cadrul negocie 
rilor".

Agenția menționează că în ca
drul congresului S.U.A. s-a dez
lănțuit „furia" congresmenilor e- 
nervați de continuarea acestei gre
ve care aduce mari prejudicii mo 
nopolurilor.

„In congres, menționează agen
ția, crește îngrijorarea în legătură 
cu efectele din ce în ce mai grave 
ale celei mai serioase greve a do
cherilor din istoria activității por
turilor de pe țărmul Atlanticului 
și golfului Mexic".
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PARIS 19 (Agerpres).
„Americanii transformă Euro

pa într-o colonie a lor", S.U.A. 
pun mîna pe economia franceză 
și europeană", 
dează Europa"
tluri alarmante apar 
în paginile ziarelor 
franceze

„După 18 ani de 
rea în Normandia,
osul guvernului francez, 
ta 
nii se reîntorc... Unii din ei 
cumpără din mers întreprinderi 
întregi, de la pod pînă Ia piv
niță, alții se mulțumesc doar cu 
cote de participare. Americanii 
prind rădăcini în toate 
niile".

Proporțiile investițiilor 
pital american în Franța 
tins în momentul de față 

de ridicat. După cum 
franceză, investițiile 
firmelor

care pînă în 1957 nu 
depășit 20 de milioane do

lari pe an, au fost anul trecut 
de 80 milioane dolari. După cum 
scrie ziarul „Le Monde", în mo-

vel extrem 
scrie presa 
directe ale 
din Franța, 
au

dcme-

de ca- 
au a- 
un ni-

americane
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subliniază revista, 
coproprietari a 312 societăți 
Franța, 43 la sută din ei 
proprietari absoluți, 40 Ia 

dispun de o parte din ac-

trust 
Pînă 
nu avea în mod 
fel de filiale în

străinătate în schimb în momen
tul de față ea dispune de nouă 
uzine in Europa occidentală. 
Această firmă a finanțat împre 
ună cu o firmă franceză con
struirea celui mai mare combi
nat chimic în apropiere de Lille. 
Americanii, 
sînt 
din 
sînt 
sută
țiuni.

Investițiile de capital se fac S 
în special în ramurile industrî- ) 
ei care se dezvoltă cel mai ra- 
pid. In unele ramuri ale indus- 
triei franceze capitalul american ij 
stăpînește nestîngherit și anu- 
me: în producția de rulmenți, 'i 
ascensoare, lapte condensat. >
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