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Minerii din brigada condusă de Moisiu Remus ex
trag cărbune dintr-un abataj frontal din sectorul IV al 
minei Aninoasa. Despre munca lor se spun numai 
lucruri bune, din primele zile ale noului an. Frontâ- 
liștil brigăzii lucrează cu randament sporit, pun ac
cent pe reducerea consumului de lemn și alegerea 
șistului din cărbune. IN CLIȘEU: Brigadierul Moisiu 
Remus cu trei ortaci din brigadă.

-------------- ©---------------

Pregătiri pentru alegerile de la 3 martie

din co- 
localtri 
de aici 
tr scule

iscronenii și-au
Școala de 8 ani 

шипа Iscroni și 
căminului cultural 
au' găzduit zilele
numeroase adunări popu
lare în care locuitorii 
Și-au propus candidații 
pentru alegerile de depu
tați de la 3 martie.

In cei doi ani care 
trecut de la alegeri

au
în

de-

de 
de-

Cuvîntul
de la

minerilor 
Lonea

propus candidații
comună s-au făcut multe 
lucruri frumoase: Cu aju
torul deputaților s-a a- 
menajat drumul pe o su
prafață de 800 metri, s-a 
construit pod j de la Dea
lul Izvorului și altele

Iscronenii au propus pî
nă acum 29 de candidați

L. LABA

Puncte de
în vederea pregătirii 

alegerilor de deputați în 
sfaturile populare în loca
litățile Văii Jiului au fost 
deschise zilele acestea 
numeroase puncte de a- 
gitație. Aici alegătorii 
au- la dispoziție reviste 
și ziare, ascultă progra
me; ale stațiilor de radio.

agitație
In programele de activita
te ale punctelor de agitație 
sînt prevăzute conferințe 
și expuneri d aspre însem
nătatea noilor alegeri de 
deputați, despre realiză
rile poporului romîn în 
anii puterii populare, des
pre probleme1.; actuale ale 
politicii partidului.

Minerii, tehnicienii 
inginerii de la E. M. 
nea au pornit la muncă 
în noul an călăuziți de 
hotărîrea de a realiza în 
mod exemplar sarcinile de 
plan. In acest scop co
lectivul minerilor loneni 
a analizat cu simț de răs
pundere posibilitățile e- 
xistente în exploatare 
pentru creșterea extracției 
de cărbune, iar pe aceas 
tă bază și-au luat noi 
angajament? în întrecerea 
socialistă Angajamentele 
prevăd următoarele o- 
biective:

— depășirea 
anual cu 6 500 
bune ;

— realizarea 
ductivități de 
ne/post, adică
cărbune pe post mai mult 
de cît productivitatea ola- 
nificată p? exploatare;

— prin reducerea pre
țului de cost al cărbune 
lui extras se va obține

și
Lo-

planuhv 
tone car-

unei pro-
1.210 to- 

cu 2 kg.

o economie de 625 000 
lei.

Pentru realizarea an
gajamentelor, conducerea 
exploatării 
comitetul 
sprijinită 
sindicatului
plan de măsuri tehnlco- 
organizatorice axat pe in
troducerea pe scară nrai 
largă a tehnicii noi, fo
losirea judicioasă a uti
lajelor existente, organi
zarea unei 
prOViziOnări 
de muncă,
aplicarea experienței îna
intate. de către muncito
rii. tehnicienii și inginerii 
exploatării. In plan sînt 
prevăzute, de asemenea, 
măsuri pentru ridicare a 
calificării muncitorilor, în
tărirea disciplinei în mun
ca și combaterea absente
lor nemetivațe de Ia lu
cru, ridicarea nivelului 
de conștiință.

Utilaje miniere multe 
la un preț de cost redus

La 24 ianuarie poporul romîn 
sărbătorește aniversarea Unirii Ță
rii Rominești cu Moldova și crea
rea statului național — unul din 
cele mai însemnate evenimente 
din istoria poporului romin. In 
conștiința poporului romin trăiesc 
chipurile luminoase ale luptători
lor patrioți pentru făurirea Unirii: 
M. Kogălniceanu, Vaslle Alecsan- 
dri, A. I. Cuza, C. Bolliac, Grigore 
Alexandrescu și alții care exprimau 
năzuința fierbinte de a dobindi 
independența naționala, eliberarea 
din robia turcească, reforme 
mocratlce.

Actul Unirii a fost înfăptuit 
popor în urma unei lupte de
cenți împotriva crunților săi duș
mani din lăuntrul și din afara ță
rii — marea boierime și împărăția 
otomană. Ideea unirii a fost adînc 
înrădăcinată în conștiința și Istoria 
poporului romîn. In anii care au 
urmat de la revoluția din 1848, 
chestiunea unirii devenise o pro
blemă politică, cheie a vieții so
ciale, a vieții polîtice a Țărilor 
Romînești. Conținutul și caracterul 
unirii, cît și al acțiunilor ce aveau 
să decurgă din aceasta erau înțe
lese însă deosebit de diferitele 
forțe sociale, în funcție de intere
sele lor de clasă. Astfel, interesele 
burgheziei — în ciuda contradic
țiilor dintre diferite pături ale a- 
cesteia, o situau în rîndurile par
tizanilor activi ai unirii. Țărăni
mea își legase de unire nădejdile 
scumpe de eliberare de sub jugul 
iobăgie). In armata luptătorilor pen
tru unire se strîngeau țărănimea, 
tîrgovețimea, meseriașii, intelectua
lii progresiști, lucrătorii manufac
turilor și fabricilor.

înfăptuirea unirii a fost înlesni
tă de o serie de factori externi fa
vorabili. Dușmanilor unirii — Tur
cia, Anglia, Austria, Ii Se opuneau 
Rusia, Franța și Piemontul. Rusia 
a dat un puternic sprijin diploma
tic realizării unirii.

La 24 Ianuarie 1859, sub presiu
nea puternică a maselor, adunarea 
electivă a Munteniei a ales domn 
pe Alexandru Ioan Cuza, candida
tul unioniștilor, care la 5 ianuarie 
fusese ales domn al- Moldovei, li
pirea a fost astfel înfăptuită; po
porul romin a 
victorie.

Pentru toți 
patrie este un 
mindrie faptul 
zultatul 
poporului însuși, 
boierimii feudale, 
rea a pus bazele 
unitar romin; ea 
țiile cuceririi independenței națio
nale. Caracterul profund progresist 
al unirii se reflectă în faptul că 
ea a dat posibilitate dezvoltării 
noii clase sociale, proletariatul, că
reia îi revenea misiunea de a în
făptui revoluția burghezo-democra- 
tică și a o transforma în revoluție 
socialistă. Marea boierime și bur
ghezia, care devenea fot mal reac
ționară, au golit însă unirea de 
conținutul ei democratic, patriotic. 
Au urmat decenii de dictatură săl
batică a burgheziei șl moșierimll, 
de asuprire și Împilare a poporu
lui.

Independența națională cucerităi 
prin jertfe de poporul romîn în 
1877 a 
culrea 
marilor

Abia 
populare a dat putință înfăptuirii 
idealurilor luptei de veacuri a po
porului romîn pentru eliberarea 
națională șl socială. Unitatea po- 
litico-morală a poporului muncitor, 
avînd drept temelie alianța mund- 
torească-țărănească șl frăția po
porului romîn cu toate țările soda- 
liste în frunte cu Uniunea Sovie
tică, dă poporului nostțp posibili
tatea de a-și înfăptui cele mal no
bile năzuințe.

dobîndit o strălucită

oamenii iubitori de 
motiv puternic de 

că 
luptei

unirea a fost ră
maselor, opera 
Slăbind pozițiile 
reacționare, unl- 
statului național 
a creat condl-

fost batjocorită prin înlo- 
jugului otoman cu cel al 
trusturi occidentale.

instaurarea democrației

Colectivul uzinei de re
parat utilaj minier Pe- 
troșari și-e hiat următoa
rele angajamente în în
trecerea socialistă din 
anul 1963:

— realizarea volumului 
producției globale în 11 
luni și 20 de zile lucră
toare -

— depășirea producției 
globale astfel ca pînă la 
sfîrșitul anului să se 
dea peste plan produse în 
valoare de 1 300 000 l=i;

— creșterea producti
vității muncii peste sar
cina planificată cu 1,5 la 
sută î

— prin reducerea pre
țului de cost la întreaga

—O
vor 

economii supli- 
peste sarcina pla 
în Valoare de 
lei.

producție marfă se 
realiza 
meu tare 
njficată 
520 000

In vederea realizării a 
cestor angajamente con
ducerea uzinei a prevăzut 
în planul de măsuri teh
nico organizatorice, prin
tre altele, următoarele o 
biective: reorganizarea
secției turnătorie i semi- 
automatizarea cuptorului 
de tocit oțel de 1,5 tone 
și elaborarea de șarje ra 
pide; mecanizarea trans
portului la atelierul 
armături metalice; 
tindere- -rcccdeelor 
derne de prelucrare

așchierea rapidă 
cu plăcuțe de 
ceramică și dure.

pregătit pentru 
sarcini de pro- 
s-a făcut pînă

de 
ex- 

mo- 
prin

Іи sprijinul realizării angajamentelor 
luate în întrecere

mobilizatoare de

A devenit o tradiție ca la 
începutul fiecărui an, colec
tivele întreprinderilor, uzine
lor și a tuturor unităților 
economice să pornească la 
lupta pentru obținerea de 
noi realizări în producție pe 
bază de angajamente con
crete în întrecerea socialistă.

Si colectivul Uzinei. de re
parat utilaj minier din Pe
troșani a pășit in noul an cu 
obiective
întrecere, cu angajamentul de 
a realiza planul 
globale pe 1963 în 11 luni și 
20 de zile, de a produce pes
te planul anual utilaje și 
piese de schimb in valoare 
de 1 300 000 lei, de a reali
za' o economie suplinientară 
la prețul de cost în valoare 
de 520 000 lei și a spori pro
ductivitatea cu 1,5 la sută.

Realizarea noilor angaja
mente a devenit o chestiune 
de onoare pentru întregul 
colectiv al uzinei, pentru fie
care muncitor. In uzină a 
pornit o întrecere vie între 
colectivele secțiilor uzinei 
pentru traducerea în viață a 
acestor angajamente. Această

producției

întrecere a luat avînt îndeo
sebi, în urma7 adunării pe u- 
zină pentru definitivarea an
gajamentelor, în cadrul că
reia colectivul secției con
strucții metalice a lansat o 
chemare la întrecere către 
toate colectivele secțiilor. 
Răspunsurile, muncitorilor din 
celelalte: secții la’ chemare 
exprimă hotărîrea unanimă a 
colectivului., .uzinei de a ob
ține noi succese 
acestui 
diicției 
muncii, 
țărilor
piese de schimb de, tot mai 
bună calitate

înfăptuirea 
gajamentelor 
este hotărîtă 
instanță de
zi eu zi a întregului colec
tiv la realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan. Iată de 
ce, comitetul de pattid- af 
uzinei s-a îngrijit ca anga
jamentele și însemnătatea 
realizării lor să fie cunos
cute de fiecare muncitor, 
inginer și tehnician. In a- 
cest scop, sn uzină s-a des-

în cursul
an în sporirea pro- 

și productivității 
în asigurarea exploa- 
miniere cu utilaje și

și la timp, 
integrală a an- 

de întrecere 
fftfcă1 în ultima 

participarea de

Fiecare colectiv de muncă din 
Valea Jiului a făcut pregătiri din 
timp în vederea îndeplinirii sarci
nilor sporite și a angajamentelor 
asumate în întrecerea pe acest an.

Despre felul în care colectivul 
minei Vulcan s-a 
a face față noilor 
ducție, despre ce
acum în acest scop și cum vor 
munci minerii pentru realizarea rit
mică a planului de producție a 
vorbit tov. Cotoț Iosif, directorul 
acestei exploatări, unui redactor 
al ziarului nostru.

— „In anul trecut, din cauză 
unor deficiențe. în . organizarea bri
găzilor miniere precum și a unor 
greutăți de ordin tehnico-material

muncă po- 
de partid a 
organizații- 

legătură cu
trebuie luate

convorbiri la fie- 
de muncă în legă- 
angajamenteie 
reorganizarea

fășurat o largă 
litică. Comitetul 
instruit birourile 
lor de bază în 
măsurile ce
pentru intensificarea întrece
rii socialiste, iar pe cei pes
te 200 de agitatori ai orga
nizațiilor de bază cu privire 
la munca politică ce trebuie 
dusă în sprijinul realizării 
angajamentelor de întrecere. 
Măsurile elaborate de orga
nizațiile de bază în această 
direcție se referă la organi
zarea de 
care loq 
tură cu 
întrecere,
tatiei vizuale ca ea să 
fleete sarcinile de plan 
angajamentele pe ' noul 
soriiinirea organizațiilor 
sindicat în organizarea, tine
rea evidenței și populariza
rea rezultatelor întrecerii so
cialiste tete.

îndrumați de organizațiile 
de bază, agitatorii comuniști 
au desfășurat o largă muncă 
politică urmărind ca fiecare 

I. DL’BFK
(Continuare tu pag. 3-a)

Pitorescul e prezent la tot pasul la Institutul de
I ruine. Iarna dă și mai mult farmec acestei ,,cetăți" 
a tinereții și științei de pe dealul PetroșaniuluL

survenite în mod' neprevăzut, ex
ploatarea noastră a rămas în mul
te luni sub plan. N-am să' vorbesc 
acum despre asta. Mă limitez doar 
să arăt că situația în care ne-am 
găsit în anul care a trecut ne-a 
dat mult de gîndit, că deficien
țele ivite au fost temeinic analizate 
atunci cînd am dezbătut cifrele de 
plan pe anul 1963. întregul co
lectiv de mineri și tehnicieni a ho- 
tărît să le lichideze cît mai grab
nic.

In acest an, colectivului nostru 
îi revin sarcini mari. Producția 
de cărbune este cu 13,9 la sută 
mai mare, decît anul trecut, iar 
productivitatea muncii trebuie să 
crească pe exploatare la 1,160 to
ne cărbune pe post. Toate acestea 
trebuie să le realizăm cu același 
efectiv ce l-am avut și pînă acum. 
Nu este de loc ușor. Insă posibi
lități există. S-au creat condițiile 
necesare. Astfel, a intrat în func
țiune în stratul 15 blocul II un 
nou abataj frontal și sînt avan
sate - pregătirile pentru darea în 
exploatare a unui alt abataj fron
tal în stratul 18 blocul I. S-a re
vizuit și îmbunătățit programul de 
funcționate a puțurilor 1 și 7 vest 
în așa fel ca ele să facă față pro
ducției și aprovizionării cu vago- 
nete goale a brigăzilor miniere. 
Pi intre alte măsuri luate se nu
mără : introducerea metodei de 
lucru cu camere suprapuse la aba
tajul cameră nr. 4 vest din stratul 
3; introducerea unei mașini de ha- 
vat în panoul I stratul 18; extin
derea armării mixte 
cameră.

Un mare accent s-a 
primele zile de lucru 
pe buna desfășurare

în abatajele

încă din 
noul an 

întrecerii 
luat la

pus 
din 
a 

socialiste. Brigăzile s-au
întiecere între ele avînd ca obiec
tive principale îndeplinirea ritmi
că a planului de producție, spo
rirea randamentelor, îmbunătăți
rea calității cărbunelui, folosirea

(Continuare in pag. 3-a)
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pentm atragere» tinerilor la activități cultural-educative variate și * 
atractive, pentru a-i ajuta să-șl petreacă timpul liber cit mal fo
lositor. In Valea Jiului ne sfnt create toate condițiile In acest școp. 
In fiecare localitate există cluburi, bibllnted cu mii de volume, 
săli de sport, ta ultimul Ump s-au deschis patinoare, munții ce 
ne înconjoară oferă, de asemenea, posibilități pentru practicarea 
sporturilor de Iarnă. Sarcina 
fiilor U.TJri. șl â comitetelor 
din plin aceste posibilități, prin 
tăți educative cu tinerii.

In pagina de față redăm 
nnele comitete U.TM. șl de sindicat de această

ое se ridică deci in fața organlza- 
slndlcatelor este aceea de a folosi 

organizarea de cit mai multe actlvi-

unele aspect» de felul cum se achită 
sarcină.
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In serile de iarnă la club
Seară obișnuită de iarnă. Clu

bul sindicatelor din Petrila a de
venit 
timp 
Seară 
tineri
8 ore de muncă în subteran. Ei 
vin cu plăcere 
telor.

Intr-una din 
clubului alături 
„întîrziați". Prima încăpere 
deja plină de tineri. Ne apropiem 
de unul din grupuri. Se comenta 
ceva pe șoptite. De ce tocmai pe 
șoptite ? Răspunsul n-a fost greu 
să-l găsim. Se disputa o partidă 
pasionantă de șah între tinerii 
Smida Iosif II și Brîndușa loan. 
Amîndoi sînt fruntași în produc
ție. După pozițiile pe care le a- 
veau cei doi șahiști, se părea că 
Smida Iosif II are o poziție mai bu
nă. Dar partida încă nu <s-a ter
minat...

Liniștea în care se joacă aceste 
partide este stingherită numai de 
șoaptele celor ce le urmăresc cu 
interes, 
precum 
mină o 
rummy. Dar pasiunea tinerilor pe- 
trileni nu șe mărginește numai ia 
șah, rummy și alte jocuri distrac
tive, ai ei, știu să-și petreacă se
rile de iarnă în mod variat și in
structiv. In sala de lectură poți 
întîlni seară de seară grupuri de 
tareri din sectoarele minei, pre- 
parației, care citesc ziare, revis
te, sau alte cărți de literatură. 
Biblioteca conține un număr de a- 
pcoape 15 000 volume și este în 
conținu* creștere. Printre paslo- 
nații cititului pot fi întlluiți tov. 
Cordea Victor, Liteanu C-tin, No
vac Alexandru, Tudorici Gheorghe 
N alți tineri mineri care după 
ce și-au ales earțile preferate se 
îndreaptă spre eaeă.

Activitatea ««re se desfășoară 
ta ctab nete vestă șt bogată. Ti- 

: nerii au posibilitatea de a aseulta 
muzică, oonfermțe. De altfel, ta

neîncăpător In acest ano- 
pentru tinerii din localitate, 
da seară, vin aici numeroși 
mineri să se destindă după

la clubul stadlca-

seri, pășim pragul 
cu cîțiva tineri 

era

In celălalt colt al sălii, 
și în sala de la etaj, de
vie animație, se joacă

Tineri minepi 
pe scenă

In serile de iarnă, 
sindicatului minei Lonea 
șoară o vie activitate 
Clubul este tot mai des 
de tinerii mineri din 
exploatării care sint < 
facă parte din formațiile 
ale clubului.

Activitatea rodnică a 
lor artistice de amatori a 
a fost viu răsplătită de aplauzele 
sutelor de mineri din Jieț veniți 
zilele trecute la căminul cultural 
din localitate să-și vadă ortacii 
lor de muncă. O contribuție de 
seamă la reușita programelor pre
zentate recent de formațiile artis
tice au 
Buligioiu 
Dumitru, 
mecanic 
tineri ale căror cîntece populare 
au fost acompaniate de echipa de 
fluierași-

la clubul 
i se desfă- 

culturală. 
frecventat 
sectoarele 

dornici să 
artistice

formații- 
clubului

adus-o și soliștii vocali 
loan, ajutor miner, Peia 
vagonetar, Mateșan loan, 
subteran, precum și alti

de la preparați» Petrila, tot mai 
timpul liber Ia clubul sindicatelor

Mobilizați de comitetul U.T.M. 
mulți tineri preparatori Iși petrec 
din localitate.

IN CLIȘEU; Tov. lng. Ioniță 
nesc U.TJM. Petrila, discută cu un 
cultural-educative ce se vor întreprinde în această perioadă.

Ioan, membru in comitetul orășe- 
grup de tineri despre acțiunile

Sîmbăta se 
odihnă pentru

seară de sea-

perioada de iarnă, nu e zi în ca
ro să nu aibă loc la club vreo 
acțiune. In fiecare luni se face 
cite o informare politică. Urmată 
de sori de ghicitori, sau muzică 
distractivă. Marți au loa audiții la 
radio și jocuri distractive, mier
curi se țin recenzii sau sînt pre
zentate noile cărți apărute în libră
rii. Ziua următoare este rezervată 
joilor de tineret, iar vineri se țin 
diferite conferințe, 
organizează seri de 
tineret.

In acest anotimp,
ră poți întîlni la club zeci și chiar 
sute de tineri care sint atrași de 
activitatea vie ce se desfășoară 
aici. Totodată la club îi poți în
tîlni pe artiștii amatori care par
ticipă la repetiții. In formațiile 
artistice de amatori ale clubului 
sînt înscriși peste 400 de tineri 
mineri, preparatori și din alte în
treprinderi și instituții din oraș.

— Am început pregătirile pen
tru cel de-al Vll-lea concurs ar
tistic pe țară al formațiilor de 
amatori — spunea directorul clu
bului, tov. Kalman Iosif.

Instructorul Ureche Vladimir, 
dirijorul cotului ne informează la 
rîndul lui.

■ — In ansamblul coral al clubu
lui sînt înscriși peste 100 de to
varăși din care majoritatea tineri. 
David Nicolae, miner în sectorul 
XI, Socoliuc Mihai și Horeică Ma
rin, ajutori de mineri în sectorul 
I, Antal Ervin, lăcătuș în secto
rul VIII. Keberle Adalbert, pre
parator, sint numai cfțlva dintre 
tinerii fruntași ai 
rației ce participă 
cor.

Brigada artistică
chipele de dansuri desfășoară 
ele o vie activitate. Temeinic 
pregătesc și recitatorii, și soliștii 
vocali, precum și aproape cei 50 
de tineri care sub îndrumarea tov. 
Hașeganu Vasile,

minei și prepa
ra dragoste la

de agitație, e-
5І
se

de la Teatrul 
de stat Petroșani, pregătesc 
reia „Vtat de libertate".

ope-

•ІГ *

СШ I
In ziua aceea, cînd schimbul de 

dimineață își terminase munca, afa
ră ningea din abundență. Din gru
pul de muncitori care ieșau pe 
poarta atelierului, un tînăr se a- 
plecă. luă un pumn de zăpadă, 
iar apoi cernind zăpada printre d >■ 
gete fata i se acoperi de un zîm- 
bet care trăda o mulțumire lăun
trică. Bună, bună, acum să-mi văd 
„elevii" cum vor stăpîni șchiurile 
— își zise tînărul, iuțindu-și pa
șii pentru a nu întîrzia la „întîl- 
nire".

...Era trecut de cumpăna zilei 
cînd pe zăpada moale ce se aș- 
ternea p?ste unul din dealurile din 
nordul comunei, un grup de tiueri 
înainta cu șchiurile pe spate. A- 
junși pe primul platou al dealului, 
își coborîră 
fundîndu-și 
lor

— Vom

străbătură ca nișt? săgeți 
ce și-o croiseră.

...Comunicarea de la Stația 
dioficare, afișele precum $1

pîrtia

șchiurile din 
bocancii în

urra pieptiș

spate ln- 
legăturile

dealul in 
direcția aceasta — si tînărul des
pre care amintisem, indică cu un 
băț o linie dreaptă tăind parcă 
dealul în două. Fiecare să caute să 
bătătorească cit mal bine zăpada 
pentru a ne croi o pîrtie de cobo- 
rfre.

Cînd ajunseră cu totii la margi
nea pădurii, după ce le mai dădu 
cîteva indicații, tînărul se avtntă 
cu șchiurile pe zăpada proaspăt 
bătătorită. Nu era acum prima data 
cînd îl văzuseră schiind, dar parcă 
acum coborise cel twal bine, stîr- 
nind admirația tuturor. Ajuns jos, 
făcu din tfou un semn cu bătui 
și unul efte unul, toți cei de sus

Nici tm tînăr dio uzină în afara acțiunilor
cultural-educative!

în perioada de iarnă, 
indicațiilor Comitetului 

U.T.M. Petroșani și ale 
local al sindicatelor, св

vine

In vederea intensificării acțiuni
lor cultural-educative in rîndurile 
tineretului 
pe baza 
crășenesc 
Consiliului
sutetele U.T.M., împreună cu co
mitetele sindicatelor au de întoc
mit planuri comune de acțiune.

Ce cuprinde acest plan comun 
de acțiune la U.R.U.M.P., una din
tre cele mai mari unități econo
mice din Petroșani ?

Răspunsul la întrebare
greoi. Noi, susțin tovarășii din co
mitetul sindicatului care se ocupă 
de resortul muncii culturale, aș
teptam să aibă U.T.M.-ul inițiativa 
în întocmirea acestui plan, doar 
este vorba de acțiuni pentru tine
ret La rîndul lor. se vede treaba, 
toverășii din comitetul U.T.M. aș
teptau din partea comitetului sin
dicatului o asemenea inițiativă. 
Deci plan nu există, deși am In
trat de mult în anotimpul frigu
ros.

Dar, In ultimă instanță, deși de 
cele mai multe ori sint necesare, 
totuși, nu planurile hotărăsc reuși
te unor acțiuni ci preocuparea pen
tru pregătirea și desfășurarea lor. 
Deci, în ce constă preocuparea pen-

tru organizarea unor activități edu
cative cit mai interesante pentru 
tinerii nretalurgiști de la U.R.U.MP. 
menite să le creeze posibilitatea 
de a-și petrece timpul liber cît mal 
folositor î

Adevărul este că față de anii 
treeuți și, mai ales, fată de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, la U.R.U.M.P. s-au obținut 
unele rezultate In intensificarea ac
tivității cultural-educative In rta- 
durlle tinerilor. Astfel, zeci de ti
neri participă in prezent la activi
tatea diferitelor formații artistice 
ale clubului central, cum ar fi bri
gada de agitație, echipa de dansuri, 
orchestra de muzică populară și 
ușoară, orchestra de muzicuțe. De 
asemenea, cca. 40—50 de tineri 
participă la joile tineretului care 
se: organizează săptăminal pentru 
tinerii din oraș. Ar părea un re
zultat mulțumitor. Dar, totuși nu 
este, mai ales dacă se are in ve
dere faptul că numărul tinerilor 
participanți la activitățile culturale 
șl joile de tineret este de 80—100. 
Iar In uzină lucrează In jurul a 
350 de tineri. Dar un fapt care ne
mulțumește la fel e acela că in 
pertoad ’ de iarnă, cînd lipsesc 
condițiile de recreare pe care Iя

privința atra- 
la activitățile 
șl faptul că 
ale muncii e-

oferă anotimpul călduros, nu s-au 
obținut rezultate In 
gerii de noi tineri 
culturale. Rău este 
nici în alte domenii
ducative perioada de iarnă nu a 
dus la rezultate mai bune. Munca 
cu cartea ta rîndul tinerilor și în 
special concursul „Iubiți cartea" nu 
se bucură Încă de atenția cuvenită. 
La fel nici In căminele uzinei, un
de locuiesc și își petrec timpul 
liber zeci de tineri, intensificarea 
activităților educative n-a cons
tituit tncă o preocupare susținută.

Iată deci că răul cel mal mare 
nu e faptul că nu s-a întocmit un 
plan de acțiune scris, ci acela că 
acțiunea de intensificare a muncii 
cultural-educative tn perioada de 
iarnă nu s-a ridicat la nivelul ce
rințelor. Rămine deci ca in tim
pul cel mai scurt comitetul U.T.M. 
și comitetul sindicatului UJR.U.M.P. 
să elaboreze astfel de măsuri prin 
care să asigure ca in 
rămfnă nici un ttnăr 
participe la acțiunile 
cative. Pentru aceasta 
condițiile. Conducerea
localitate este hotărftă să organi
zeze acțiuni mai numeroase și mai 
interesaate.

uzină să nu 
care să nu 

cultural-edu- 
există toate 
clubului din

’ De fa Petrila plnă la Lunca Li- '» 
ț vezeniului sint tn construcție nu- 

I* meroase obiective saclal-culturale. (* 
( Pe această porțiune se întinde raza i* 
|de activitate a șantierului 9 con- ■* 
j strucții Petroșani. Deși trăim ;

к de activitate a șantierului 9 con-X 
r_____  т ____ j strucfu Petroșani. Deși trăim zî-?A

iizarea făcută în cadrul organiza- ? friguroase de iarnă, muncă ji 
liilor de bază U.T.M. stîrniseră un ( continuă să se desfășoare la tie- '» 
viu interes în rîndul tinerilor din J cate punct de lucru al șantierului, 
comuna Aninoasa. Peste tot se vor
bea despre faptul că duminică se 
vor desfășura primei? întreceri dio 
cadrul sparta~hiadei de iarnă a 
neretului.

Sosi și duminica. Printre cei 
de tineri care urcară pîrtia 
schi, „elevii' lăcătușului Tămaș Va
sile, căci despre el a fost vorba, 
erau preZenți. In acea zi era pro
gramată proba de slalom uriaș. 
Primii care luaseră .startul 
copii între 12 și 14 ani. 
aluneca șchiurile cit mai 
nu cumva să cad" - 
fiecare în gîndul lui. 
poi startul juniorii de categoria II, 
proba fiind încheiată 
la 18 ani în sus. La 
bei, pe fișele de concurs în drep
tul fiecărui participant, fu scrisă 
o cifră care reprezenta timpul în 
care concurențli străbătuseră tra
seul. Toți participant!! s-au prezen
tat bine la concurs. Dintre ei însă 
cei mal bucuroși erau tinerii Gogy 
Laszlo, elev la școala elementară 
din comună care s-a clasat pe pri
mul loc la categoria copii între 
12—14 ani, Codrea Gheorghe, care 
a obținut cel mai bun timp la ca
tegoria juniori categoria П-а/ $1 tî- 
nărtil muncitor Karacsonyi Iosif, 
care s-a dovedit cel mai bun din
tre seniori. Rezultate bune au ob
ținut și alți concurenți, printre care 
tinerii Șoica Gheorghe, Ardeleanu 
Petru, Breda Teodor, Herlea loan 
și Toinuș Simion, care s-au clasat 
pe locurile II și ПІ la 
la care au concurat.

...După această primă 
bucuria 
partea 
primele 
„elevii" 
concursului 
Tămaș Vasile să fie cuprinsă de un 
sentiment de mulțumire. Munca lui 
și-a arătat primele roade, au fost 
obținute primele diplome. Mai 
portant este însă faptul că ea 
se va Opri aici. Dacă-l întrebi 
tînărul lăcătuș despre gîndurile 
actuale, el va răspunde că în pri
mul rînd vrea să-și pregătească 
bine „elevii" pentru a se putea 
prezenta cu ei și la alte concur
suri, chiar la faze superioare, și 
poate nu va trece mult timp pînă 
clnd comuna Aninoasa va fi repre
zentată și la această ramură de 
sport de o echipă omogenă, bine 
pregătită, așa cum este echipa 
tir cu arcul, a cărei formare 
cunoscut un început asemănător 
care are drept animator tot pe 
nărui Tămaș, unul din cei 
buni sportivi din comună.

de ra- , 
mobi- I

ti-

.32 
de

țși 
Au

au,: fost 
„De-ar 

tare si 
spunea 
luat a-

de tineri de 
șfîrșitul pro-

categoriile

verificare 
numai de 

Faptul că

.Alături de muncitorii vîrstnici, 
pe șantier lucrează sute de tineri. 
In producție ei aduc o controbutre 
de seamă ia predarea de cit mai 
multe blocuri de locuințe. Dat, 
spre deosebire de zilele de yard, 
programul de lucru este mai re
dus, tinerii constructori au . deci 
mai mult timp 
sint sprijiniți, 
îmbogățindu-și

Dar ce iac

!

i
5
<’c
<[ in timpul liber ? Seara, tinerii cei
' mai tnulți să află în dormitoarele
V(»*♦♦••••«

nu a fost însă 
ciștigătorilor.
locuri au fost cîștigate de 
lui, a făcut ca la șfîrșitul 

și inima lăcătușului

im-
nu
pe 
lui

liber pe care, dacă 
11 pot folosi util 

cunoștințele.
tinerii constructori

... <J

comune, iar cei ce lipsesc sînt în 
oraș după diierite treburi. Dar 
nu sînt condiții pentru ca tinerii 
constructori să-și petreacă timpul 
liber prin îndeletniciri mai folosi
toare ? In urmă cu o jumătate de 
an, pe șantier au existat o briga
dă artistică de agitație, o echipă 
de dansuri populare, o parte din 
tineri iși petrecea serile la biblio
teca șantierului unde puteau juca 
o partidă de șah sau ascultau pro
gramele de radio, se întruneau 
in cadrul joilor de tineret. Dar 
în prezent, cînd mai mult ca în 
perioada sezonului de vară tinerii 
pot desfășura o activitate cultu
rală mai bogată, aceste activități 
nu există pe șantier. Brigada de 
agitație s-a descompletat, echipa 
de dansuri n-are instructor, bi
blioteca și-a redus activitatea, iar 
joile de tineret nu se organizează.

Există toate condițiile pentru ca 
tinerii constructori să fie atrași ia 
o activitate cultural-educativă sus
ținută. Șl cele mai bune condiții 
le oferă în această direcție clitbui 
central al sindicatelor. Dar în a- 
tara citorva jucători de șah mal 
în virstă și a 20—30 tineri care 
sînt invitați la joile tineretului, 
tinerii constructori încă nu au fost 
atrași. Ce fac atunci cei aproape 

1( 500 de tineri constructori î Condu- 
cerea clubului a solicitat de mai 

у mult timp comitetului sindicatului 
/ al cărui președinte a fost pînă nu 
J de mult tov. Seimeanu Victor, sa 
.' sprijine organizarea unor activități ’l
‘ educative Pentru constructori în

deosebi pentru cei tineri. Si in
tr-adevăr s-ar putea organiza mui- 
te acțiuni interesante. Dar pînă in 
prezent clubul n-a primit nici un 
sprijin in organizarea unor aseme
nea activități.
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Marioara, tatăl tău a 
și urși adevărațt? De 
să facă măști așa reu- 
piesa noastră- Ieri la

— Spune 
văzut vulpi 
unde a știut 
șite pentru
spectacol toft le admirau.

— Nu știu dacă a văzut, dar tă
ia știe să tacă orice.

— Bine, dat ce e tatăl'tău 7
— E lăcătuș mecanic la uzina 

electrică, și-i și elev la seral, ia 
școala de maiștri.

— $1 tatu e elev ia seral și lu
crează tot ia uzină — interveni 
Gheorghe — dar acolo nu invața 
sa iacă măști. Poate că tatăl tău 
a învăfat în altă parte.

Opreanu Maiioara nu 
răspundă colegilor, In 
mfndră de iscusința
iar vestea că formația de teatru и 
luat primul loc la festivalul pionie
rilor ii dubla mulțumirea.

Clinchetul clopoțelului întrerupe 
Joaca și larma. Elevii clasei a Ill-a 
de ia Școala de 4 ani din Coro- 
iești iși reiau locuriie în bănci. F 
ora de geografie. 26 de cdpșoare 
bă.'ato și brune sînt îndreptate 
spre tabla la care ttnăra învă
țătoare,
de semne 
un "fluviu,
un...

Căldura
/joasă și curată a 
de pe geamuri florile de gheață lu
crate cu măiestrie, peste noapte, 

' de penelul iscusit al iernii. Gerul 
, p-а putut pătrunde pină aloi, iar

știe ce sa 
schimb e 

tatălui ei.

Ana Popa, dă exemple 
convenționale: Un lac. 
o cale ferată, un oraș,

Plăcută din clasa spa- 
prins să șteargă

alură copiii prea puțin i-au simțit 
tăișul. O spun buhdlțele, cojoacele 
și paltoanele aliniate pe cuier. 
Ne-o poate apune Miufa Cocota din 
banca a 4-a, fruntașă la învățătu
ră care nu locuiește prea aproape 
de școală. Dar oare mama ei poate 
spune ia iei 7 Să n-o întrebăm, 
li vom trezi amintiri prea triste, 
din ierni /Itrege, grele din anii
războiului, cînd cu greu bâte a dru
mul spre școală.

Da. Nici Miuța, nici NIcula Ilea
na, nici Opreanu Marioara, nici
Zgura Ionel, nici mulți alții nu ne 
vor vorbi despre griji pe care pă
rinții lor, la virsta lor, le-au trăit 
la tot pasul. In cuvintele lor întil- 
nim mindria ce-i stăplnește de o 
lună, de cind și-т prins la gil, 
pentru .prima oară, roșia cravată, 
vom intilni bucuria succesului dc 
duminică. de la festivalul pionie
rilor sau mulfumirea întrecerii 
pentru nota 10, vom intilni bucu
riile ce-i insotesc în flecare zi. 
Iar gerul, au prins să-l înfrunte 
cu cojoacele și căciulile, cu ciz
mele și șoșoneii. In casă sau la 
școala nu-i simt de loc. Acești co
pii, și toți cei pe care-i intîlnlm 
azi, ne fac să repetăm cîteva ver
suri din recenta poezie a poetului 
amator local Sâsdreanu loan.

Oricît de 
Tot nu-i 
Azi chiar 
Nu e ca

(Urmare 4іл pag. I-a)
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<!

de 
to
pe

întrecere pe cea a mi
ca j

ȘTIRI DIK
• MOSCOVA. Studioul central 

de filme documentare din Mos
cova a realizat documentarul 
„Marea bătăile de pe Volga" 
care cuprinde toate etapele a- 
cestei bătălii istorice, da la pri
mele raiduri aeriene ale fasciș
tilor asupra Volgogradulul, pe ca
re l-au transformat într-un iad 
de foc, pină Ia ultima salvă de 
artilerie trasă la 2 februarie 
1943. Noul documentar va rula 
pe ecranele Uniunii Sovietice cu 
prilejul celei de-a 20-a aniver
sări a celei mai mari bătălii din 
timpul celui de-al doilea 
mondial.

• Expoziția realizărilor 
mipi naționale a Uniunii
tice va fi reorganizată pe prin
cipiul ramurilor de 
scrie în ziarul „1 
Rudnev, vicepreședinte 
siliului de Miniștri al 
președintele Consiliului 
tieL

Această reorganizare, 
niază Rudnev, va permite ca la 
expoziție să se facă 
prezentarea ultimelor 
tehnico-știintifice, dar 
nizarea instruirii lucrătorilor din 
industrie, construcții și agricul
tură, în vederea însușirii meto-

Ооооосооооооооооооооооооооооооомооооозд еоойоооаоаюооооооооооаоооеоаоайоао*

război

econo- 
Sovie-

O

у

două brigăzi, 
de regie vor 
brigadă să-și

вдаШеИ i
răspund 
Maiștrii 
sprijini 
realize-

nrăsurile luate și ceU ce 
aplicate pe parcurs vom a- 
îndeplinirea ritmică a pla- 

creșterea vitezelor de avan-

aspră-i iarna
di speriat;
sub „zero" grade, 
altădat'!

LUCIA uau

In sprijinul realizării 
angajamentelor luate în întrecere

rațională a materialelor. Așa, 
exemplu, brigada conduși de 
nut Ioan a chemat la întrecere 
cea condusă de Domokoș Andrei
care lucrează în abatajul Іодпіаі 

[din stratul 17 sectorul III. Minerii 
I din brigada lui Zaid Francisc ее | 
întrec cu brigada lui. Ț&faă Vate- 
rian de la abatajul frontal 
stratul 15. La lucrările de pr«gă< 
tiri brigada lui Vass Martin a che
mat la
norului Ionașcu loan, avînd 
obiectiv realizarea unei viteze de 
avansare record. In această ісіда»- 
cere au fost antrenați și 
mineri și tehnicienii care 
de una sau 
și personalul 
astfel fiecare
ze planul.

Prin 
vor fi 
sigura 
nului,
sare în abataje și la lucrările de 
pregătiri, sporirea productivității 
muncii și îndeplinirea noilor anga
jamente.

Colectivul nostru este hotărît 
muncească în așa iei incit să 
situeze în primele rînduri ale 
trecerii cu celelalte exploatări 
niere din Valea Jiului".

(Urmare din pag. l-a)

să 
în

pentru indrepta-

muncii politice 
organizațiile de 
uzinei a pornit 

sarcinilor

măsuri concrete 
rea lui.

Ca urmare a 
desfășurate de 
partid, colectivul
cu avtnt la realizarea 
sporite și a angajamentelor luate 
în întrecere pe anul 1963. Ca 
vadă, în perioada ce a trecut 
la începutul anului, planul 
livrare a pieselor de schimb

de întrecere ale secției și 
in care lucrează, organi- 

de partid $l-au Îndreptat 
spre popularizarea rezul- 
obtinute în întrecere. In 

îndrumat de comite-

do- 
de 
de 

a
fost realizat la zi, colectivul uzi
nei a livrat exploatărilor 38 tone 
de construcții metalice peste plan. 

Sub conducerea organizației de 
partid, colectivul uzinei 
cu succes 
integrale a
trecere pe întreg anul.

pășește 
pe calea îndeplinirii 
angajamentelor de în-

delor și procedeelor de muncă 
înaintate.

• KURSK. In regiunea anoma
liei magnetice de la Kursk va ii 
construită cea mai mare între
prindere minieră din Uniunea 
Sovietică, anunță agenția TASS. 
In această regiune zăcămintele 
de minereu de fler depășesc 500 
milioane de tone, iar zăcămin
tele de cuarțit, care conțin 35-45 
la sută fier, sînt 
zabile.

• MOSCOVA, 
vietici elaborează 
nou sistem care
un singur operator să conducă 
o mare fabrică de ciment.

Sistemul de conducere va pu
tea efectua pină la 5 000 de ope
rațiuni pe secundă, Operatorul 
va ști în orice clipă ce se 
tîmplă în fiecare 
producție.

• HABAROVSK. 
murului devine un 
nl chimiei 
TASS.

La Amursk, unde se constru
iește combinatul de hirtie și ce
luloză, a început în prezent con
struirea fabricii de celuloză sul- 
fit. Ea va produce anual 110000 
tone de celuloză înnobilată ca
re este materia primă necesară 
pentru producția de viscoză.

practic Inepul'

Specialiștii *o- 
în prezent un 

va permite ca

brigadă, echipă și muncitor 
cunoască ce obiective ii stau 
față în întrecere. Astfel, agitato
rii Barna Gheorghe, Kiss Teofll. 
Nicu Constantin, Preduț loan. 
Farkaș Petru au insistat în con
vorbirile lor cu muncitorii cu ca- 
re lucrează asupra însemnătății 
realizării angajamentelor pe care 
și le-au luat fiecare, le-au arătat 
că obiectivul cel mai important 

-al întrecerii trebuie să fie îmbu
nătățirea continuă a calității pro- 

. duselor și reparațiilor.
In urma muncii politice desfă

șurate pentru ca fiecare brigadă 
de muncitori să cunoască angaja
mentele 
brigăzii 
zaț iile 
atenția 
țațelor
acest scop, 
tul de partid, comitetul sindicatu
lui a luat măsuri ca în fiecare 
secție să existe grafice de pro
ducție care să oglindească opera
tiv rezultatele în întrecere. In 
cele mai multe secții aceste gra
fice au fost revopsite iar în altele 
au fost confecționate grafice noi. 
Comitetul de partid a reorganizat 
colectivul stafiei de amplificare 
din uzină, instrulndu-1 cu privire 
la popularizarea zilnică a rezul
tatelor întrecerii. In această di
recție o muncă susținută desfă
șoară și agitatorii. Merită relevat 
exemplul agitatorului Arcz Alexan
dru, Seres Gheorghe, Rusu Ștefan. 
Cesovan Mircea, Voinici Ștefan, 
Dane Alexandru care în pauzele 
de dimineață stau de vorbă în 
fiecare zi cu muncitorii din echi
pele în care lucrează despre re
zultatele obținute cu o zi înainte 
în producție, îi îndeamnă spre noi 
succese. Agitatorii, îndrumați de 
birourile organizațiilor de bază, 
militează pentru popularizarea 
fruntașilor în producție și tot
odată pentru educarea muncitori
lor in spiritul respectului față de 
angajamentele de întrecere, pen- 
ttu dezvoltarea conștiinței lor so
cialiste. Zilele trecute, de pildă, 
agitatorul Șerban 
secfia turnătorie a 
tia brigăzii în care 
dinea înapoiată față
ce-i revin a muncitorului Neacșu 
loan, luîndu-se ей acest prilej

[гонка leal

puternică 
Decorurile 
au contri- 
elucidarea

Francisc. din 
pus in discu- 
lucreazâ atitu- 
de obligațiile

Spectacolele prezentate de Tea
trul de stat din Petroșani cu tra
gedia „Antigona și ceilalți" de 
dramaturgul slovac Peter Karvas, 
s-au bucurat de mult succes. A- 
cesta se datorește nu numai fap
tului că spectacolul este de o 
bună ținută ideologică și artisti
că, ei și faptului eă el aduce un 
suflu nou in stilul de joc al co
lectivului artistic. Este semnifica
tiv să arătăm că s-a mers pe li
nia creării unor tipuri deosebit 
de bine conturate, pe linia unui 
studiu atent care a permis eviden
țierea momentelor de 
Intensitate dramatică, 
sugestive (Emil Molse) 
bult, de asemenea, la 
mesajului piesei.

Acțiunea tragediei „Antigona și 
ceilalți" se petrece într-un lagăr 
de exterminare hitlerist. Ea zu
grăvește, pe de o parte, atmos
fera apăsătoare a lagărului de ex
terminare, iar pe de altă parte 
eroismul deținuților politici, uma
nismul lor, care nu a putut fi de
naturat nici în condițiile bleste
mate de viața din cadrul lagăru
lui. In piesă lntîlnim momente de 
o zguduitoare măreție: riscul și 
prețul cu care Anti procură plinea 
pentru deținuți, frămîntările deți- 
nutilor pentru îngroparea tovară
șului lor ucis, sfidarea cu care 
privesc moartea, pe cei ce 
mănă — hitlerlștii Gerhardt 
si Horst Storch.

Piesa demască, este un 
ment care acuză pe cei ce 
vîrșit crimele cele mai 
din istoria omenirii

o sea-
Krone

docu- 
au 6ă- 

bestiale 
fasciștii,

i producție, 
.Izvestia", К. 

al Con- 
U.R.S.S., 
expozi-

sectar

Regiunea

in

subli-

nu numai 
realizări 

și orga-

A- 
mare centru 

lemnului, anunță

Formație P. С. І.
fruntașa

Uzina de reparat utilaj 
din Petroșani formația P.C I.

Ea 
taier 
(responsabil tov. Nițu Nicolae) des
fășoară o rodnică activitate. încă 
de la începutul acestui an forma
ția și-a completat rîndurile cu e- 
lemente tinare din rîndul frunta
șilor în producție. In uzină, mem
brii formației P.C.I. au procedat 
recent la instruirea individuală a 
fiecărui muncitor, tehnician si in
giner.

In prezent, formația P.C.I. de la 
U.R.U.M.P. se numără printre for
mațiile P.C.I. 
Jiului.

fruntașe pe Valea

I. BERTOTI
corespondent l

An de an, in Petrlla se ridică noi construcții. Alătur! de cele trei 
blocuri cu 97 apartamente care au fost înălțate căci anul trecut. In 
acest an vor fi construite Încă două blocuri cu 50 apartamente și exe
cutate lucrări pregătitoare pentru Începerea unui alt lot de 300 apar
tamente.

IN CLIȘEU: Caracteristica Petalei din zilele noastre 
semefe ca apartamente confortabile pentru mineri.

blocuri

în același timp zugrăvește erois
mul luptătorilor antifasciști, in 
frunte cu comuniștii. Cheamă po
poarele la luptă pentru a preîn- 
tîmpina ororile unui nou război, 
a unor noi lagăre de tipul celui 
de la Auschwitz.

Este deosebit de impresionant 
modul în care definutii, eroii pie
sei, suportă chinurile, modul In 
care luptă să rămînă oameni. 
Perspectiva că eliberarea va veni 
îi face să apeleze la tot ceea ce 
este bun și măreț în om, senti
mentele cele mai nobile, speran
țele care luminează în beznă.

Tocmai datorită torței și frumu
seții sufletești cu care sînt înzes
trați eroii piesei, se potrivește pe 
deplin motto-ul din versurile din 
„Antigona"

„Multe-s 
Ca omul 
Așa cum

put, regia (Petre Sava Băleanu, de 
la Studioul de televiziune Bucu
rești; D. Căpitanu, asistent de re
gie) a creat un spectacol pe eît 
de veridic, pe atît de emoționant. 
Aceste două atribute permit să se 
vorbească despre caracterul pro
fund mobilizator al spectacolului, 
despre rolul său educativ. Difi
cultățile ridicate pe alocuri de 
text, care ar fi putut duce la unele 
scene plate, au fost învinse cu 
pricepere artistică. Am asistat la 
un spectacol omogen, cu nume
roase scene deosebit de emoțio
nante. pline de un profund tra
gism.

Protagonista spectacolului. Geta 
Nicolae (Anti) ne-a oferit un joc

anticului Sofocle. 
puternice-n lume, 
nimic mai puternic", 
s-a arătat și la înce-

n-ar fi abuzat uneori 
și de sublinieri In

lui losef Hajman 
cu 

unei

poe- 
idei 

pen-

îm- 
în 
pe 
se 
ce

sobru, din care am desprins nai
vitatea vîrstei și a viselor tesute 
de personaj, vise care au fost în
trerupte în mod brutal de fiara 
fascistă, cu maturizarea determi
nată de condițiile vieții eroice a 
detinutilor din lagărul de exter
minare. Zugrăvirea fidelă a hotă- 
rîrii de luptă, care se împletește 
cu aspirația spre o viață mai bu
nă, forța de convingere care a 
străbătut jocul interpretei, ne în
dreptățesc să spunem că actrița 
a creat un personaj plin de 
zie, cald, purtător al unor 
nobile, capabil de sacrificii 
tru binele celor multi.

Ana Colda (Ismena) ne-a 
părtășit întruchiparea rațiunii 
condițiile date, rațiune bazată 
o anume logică, dar care nu 
depărtează prea mult de ceea
reprezintă interesul individual. 
Vigurozitatea și expresivitatea sînt 
trăsăturile interpretării.

In rolul celor doi hitleriști au 
apărut Mitcea Anghelescu (Ger
hardt Krone) și Ioan Negrea (Horst 
Storch). Primul a excelat prin re
darea rafinamentului, calmului și 
umanitarismului aparent ce carac
terizau pe cel desemnați de Relchul 
hitlerist să ucidă. Cu multă pon
dere, siguranță șl o mimică remar
cabilă actorul a dat viată unul 
personaj autentic. Interpretul lui 
Horst Storch, a evidențiat trăsă
turile omului contaminat de mili
tarismul prusae, căruia i se alătu
ră deprinderea de a fi neomenos 
si crud, trăsături însușite la 
școala crimei, la școala fascismu
lui. Realizarea sa ar fi avut de

cîștigat dacă 
de mișcare 
vorbire

Interpretul
(Longin Mărtoiu) a înfățișat 
multă înțelegere șovăielile 
victime a fascismului aflată de
parte de mișcarea de rezistentă, 
dar care în condițiile lagărului se 
convinge de necesitatea de a fi 
alături de cei ce se sacrifică în 
încleștarea împotriva „ciumei bru
ne". Transformarea sa, dat fiind 
sinceritatea interpretării, au apă
rut veridice, au reflectat stările 
sufletești prin care a trecut per
sonajul.

Jocul lui loan Tifor (Locotenen
tul) a fost o reflectare a modului 
în care privesc comuniștii lumea, 
a felului în care acționează în di
feritele situații. Calmul, judecata 
limpede au străbătut întreaga sa 
interpretare. Multă trăire a dove
dit 
tru 
joc 
te, 
tacit, rezistenta fermă. In rolul lui 
Zeman, Dimitrle Bitang, a fost im
petuos, înfățișînd caracterul 
al personajului care este gata 
ctnd de luptă. Realini Lupșa 
ris) a realizat momente bine 
turate, în care personajul a 
rut în toată complexitatea lui su
fletească, cu toate acestea pe a- 
locuri a fost artificial. Viorica 
Tifor (Erika) a zugrăvit caracte
rul contradictoriu, inconsistent al 
personajului.

Succesul cu piesa „Antigona și 
ceilalți" dovedește maturitatea co
lectivului artistic, faptul că există 
posibilități pentru creații tot mai 
valoroase.

în redarea personajului Dumi- 
Drăcea (Profesorul), a cărui 
s-a caracterizat prin sincerita- 
a relevat hotfirîrea, eroismul

dîrz 
ori- 
(Za- 
con- 
apă-

VICTOR FULES!
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Seri închinate 
R. P. R, în Italia

ROMA 23. Corespondentul Ager- 
y*es transmite:

In ci/rsul săptămînii trecute au 
avut loc în mai multe localități din 
provincia Bari cîteva seri culturale 
•Consacrate Republicii Populare Ro
dine. In cursul acestor manifestări 
Эи fost prezentate succesele obți- 
>ute în diferite domenii de Repu
blica Populară Romînă în activi
tatea de construire a societății so
cialiste. Conferințele au fost ur
mate de filme de lung metraj sau 
de filme documentare romînești.

-=©=_

Expoziție sovietică 
la Havana

HAVANA 23 (Agerpres).
La Havana s-a deschis expoziția 

sovietică de materiale documentare 
didactice și de aparataj de labora
tor; pentru școlile medii.

Expoziția amenajată într-unul din 
parcurile capitalei cubane, cuprin
de șase pavilioane. Nenumăratele 
exponate relevă legătura strînsă 
к învățămîntului din școala sovie
tică cu practica de producție.

Deschizînd expoziția Jose Aghi- 
lera Meseira adjunct al ministru
lui culturii, a arătat importanța 
deosebită a expoziției pentru dez
voltarea învățămîntului în Cuba.

------ '   ■—saAsg=---------- =---------

Agravarea divergentelor 
între statele Europei occidentale

LONDRA 23 (Agerpres).
Presa britanică comentează cu 

rezerve semnarea, la Paris a așa- 
numitului ,.tratat de colaborare" 
franco-vest-german în urma vizitei 
cancelarului Adenauer. In obișnuita 
sa revistă a presei, agenția brita
nică Reuter, evidențiază în special 
comentariile care se referă la sub
linierea aspectului de izolare pe 
care îl capătă axa Paris—Bonn în 
cadrul alianței occidentale Ziarul 
..Guardian", care, după cum sub
liniază Reuter, „își exprimă neli
niștea în legătură cu țelurile" ui- 
mărite de axa Paris—Bonn scrie 
astfel că o prea strînsă colaborare

------- o-------
Neînțelegeri între membrii blocului A.S.A.S.
LONDRA 23 (Agerpres).
La 22 ianuarie a sosit la Londra 

o delegație filipineză condusă de 
vicepreședintele și ministrul de ex
terne al Filipinelor, Emmanuel Pe
laez. Observatorii occidentali acor
dă o deosebită importanță între
vederilor pe care delegația filipi
neză le va avea cu membri ai gu
vernului englez. In mod oficial s-a 
anunțat că scopul vizitei este Ini
țierea unor convorbiri în proble
mele „securității și stabilității în 
Asia de sud-vest". Agenția Asso
ciated Press subliniază însă că 
această formulă este folosită de

------------ 0-------------

Franța va crea „forțe 
nucleare de șoc proprii"

PARIS 23 (Agerpers).
La 22 ianuarie, ministrul de răz

boi al Franței, Messmer, a anunțat 
că spre sfîrșitul acestui an Franța 
va crea „forțe nucleare de șoa 
proprii".

Messmer, care a făcut această 
declarație în fața grupului parla
mentar al partidului gaullist — 
UNR, a spus că aceste forțe vor 
fi dotate cu bombardiere cu reacție 
franceze de tip -Mirage-4 și cu 
bombe atomice a căror putere în
trece de trei ori puterea bombelor 
lansate asupra orașelor Nagasa
ki și Hiroșima.

деХЖah
Ecouri la schimbul de mesaje 

dintre N. S. ІІпцсми $■ J- Kennedy
„Lumea se îndepărtează 

de pericolul atomic"
ANKARA 23 (Agerpres).
„Lumea se îndepărtează de pri

mejdia atomică" — sub acest ti
tlu, cuprinzînd întreaga pagină, zia
rul „Yeni Gun", anunță despre 
schimbul de mesaje dintre N. Ș. 
Hrușciov și J. Kennedy în proble
ma interzicerii experiențelor cu ar
ma nucleară. Ziarul subliniază în
deosebi cuvintele șefului guv?rnult»ț 
sovietic că „a sosit timpul să se 
pună capăt, o dată pentru totdeau
na, experiențelor nucleare".

Propunerea lui N. S. Hrușciov, 
scrie ziarul „Hurriyet", din Stan- 
bul „a trezit speranțe în realizarea 
unui acord". Sînt subliniate cuvin
tele șefului guvernului sovietic că 
Uniunea Sovietică nu are nevoie 
de război.

Acum este rîndul 
occidentului...

COLOMBO 23 (Agerpres).
Ziarul cevlonez „Ceylon Daily 

News", comentînd într-un articol 
redacțional schimbul de mesaje 
dintre N. S. Hrușciov și J. Ken
nedy în problema interzicerii ex
periențelor cu arma nucleară, apre
ciază în mod pozitiv propunerile 
șefului guvernului sovietic. Ziarul 
scrie în încheiere: 

între Franța și Germania federală 
„scindează și face să scadă forța 
alianței atlantice" și pe lingă a- 
ceasta „tulbură colaborarea occi
dentală cu grupările de țări din 
Africa și Asia", cu alte cuvinte in
tensifică concurența interoccidenta- 
lă în ce privește penetrația în eco
nomia țărilor insuficient dezvolta
te. Ziarul conservator „Daily Tele
graph" strecoară îndoieli în ce pri
vește soliditatea axei Paris— 
Bonn atrăgînd atenția asupra fap
tului că „pozițiile cancelarului A» 
denauer se ruinează mereu la 
Bonn".

fapt pentru a ascunde adevăratul 
scop al tratativelor și anume de a 
înlătura divergențele care au izbuc
nit între membrii blocului A.SA..S. 
aflat sub hegemonia puterilor oc
cidentale. Aceste divergențe sînt 
provocate de pretențiile Filipinelor 
la teritoriul Borneo de nord, aflat 
sub dominația Angliei, și care ur
mează să fie inclus în proiectata 
Federație. Malayeză. Agenția amin
tită relevă că Marea Britanie nu 
Intenționează să satisfacă cererile 
filipineze, continuînd să sprijine in
cluderea teritoriului în Federație 
malayeză.

Criză în industria 
navală a Angliei

LONDRA 23 (Agerpres).
Conferința Asociației armato

rilor britanici care a avut loc zi
lele acestea la Londra a confirmat 
situația de criză din industria na
vală a Marii Britanii. „Situația in
dustriei navale din Anglia, se spu
ne într-un comunicat publicat du
pă conferință, și reluat de agen
țiile de presă, devine din ce în 
ce mai serioasă". Potrivit cifrelor 
analizate în eursul conferinței to
talul comenzilor ^adresate șantie
relor navale în aursul anului 1962 
reprezintă mai puțin de 50 la su
tă din capacitatea de producție 
a industriei navale.

„Acum este rîndul conducători- 
lor occidentali să accepte propune
rile sovietice și să elaboreze un 
compromis acceptabil pentru ei, 
pentțu ruși și pentru întreaga ome- 
aițe".

Speranțe noi
CARACAS 23 (Agerpres).
SchimJta' de mesaje dintre N. S. 

și J. Kennedy a stîrnit 
ui* viu interes în capitala Venezue- 
leî. Au fost publicate în presa 
din Caracas și transmise de pos
turile de radio și televiziune pa
saje întregi din mesaje. Ziarul „El 
Universal", de exemplu, scrîe că 
propunerea Uniunii Sovietice repre
zintă un pas hotărîtor pe calea 
spre realizarea unui acord care va 
pune capăt experiențelor nucleare. 
Mesajele din Moscova sădesc spe
ranță în realizarea acordului ațît 
de așteptat, subliniază ziarul.

„Libertatea"
în S.U.A....

NEW YORK 23 (Agerpres).
Funcționalii și pollțtștii albi, 

molestează și aruncă în închi
sori pe luptătorii pentru acorda
rea de drepturi electorale negri
lor, scrie un grup de locuitori 
din statul Mississippi într-o plîn
gere adresată Tribunalului fede
ral din "Washington.

in această plîngere avocatul de 
culoare Wiliam Higgs arată cd a 
fost arestat și întemnițat într-o 
celulă separata timp de 20 de 
zile pentru că a îndemnat pe 
negri să participe Ja vot.

In plîngere se cere ca minis
trul de justiție al S.U.A. să-și 
îndeplinească obligațiunile oficia
le privind apărarea dreplurilot 
constituționale ale negrilor din 
statul Mississippi.

---- =~' —----

"Hvr cc/fe&a,
CAIRO. — La 22 ianuarie Mo

hammed Zafrulla Khan, președin
tele Adunării Generale a O.N.U., 
a sosit Ia Cairo într-o vizită de 
trei zile. El va conferi cu preșe
dintele Nasser și cu alte persoane 
oficiale din Republica Arabă Unită.

LONDRA. — Agenția France Pres- 
se relatează că la 22 ianuarie, ami
ralitatea britanică a însărcinat pe 
contraamiralul Hughes Sterling 
Mackenzie cu coordonarea progra 
mulul „Polaris". După cum se pre
cizează în comunicatul Amiralității 
britanice această numire, consti
tuie prima etapă a planului de 
aplicare a acordurilor de la Nas
sau, care prevăd echiparea subma
rinelor britanice cu rachete „Po
laris" de construcție americană.

CAPETOWN. — După cum s- 
știe. Curtea internațională de jus 
tiție de la Haga a deschis, la ce
rerea Liberiei și Etiopiei, în nu 
mele țărilor afro-asiatice, un pro
ces împotriva guvernului rasist al 
Republicii Sud-Africane. Guvernul 
Republicii Sud-Africane; care admi
nistrează teritoriul Africii de sud- 
vest, este acuzat de extinderea po
liticii de discriminare rasială asu
pra populației din teritoriul tute
lat, fapt care a indignat majorita
tea țărilor afro-asiatice, care au 
cerut ridicarea dreptului de ad
ministrare al Republicii Sud-Afrt 
cane asupra Africii de sud-vest.

BONN. Agenția Associated Press 
anunță că fostul ministru de război 
vest-german, Josei Strauss a fost 
ales la 22 ianuarie președinte at 
grupului parlamentar din Bundes-

t=)
F. S. M. protestează 

împotriva represiunilor din Peru
PRAGA 23 (Agerpres).
Secretariatul Federației Sindicale 

Mondiale a dat publicității o de
clarație în care condamnă cu ho- 
tărîre represiunile în masă împo
triva mișcării sindicale și demo
cratice din Peru.

Junta militară care a luat pute
rea printr-o lovitură de stat în 
iulie 1962, se spune în declarație, 
folosește forțe polițienești și mili
tare în vederea înăbușirii luptei 
muncitorilor și țăranilor pentru sa
tisfacerea revendicărilor lor legale.

-------------©-------------

Niira grevisla din Spania ia amploare
PARIS 23 (Agerpres).
In Spania franchistă, în ciuda te

rorii polițienești și a persecuțiilor 
crîncene, clasa muncitoare își in
tensifică lupta.

La începutul lunii ianuarie, ara
tă ziarul „L'Humanită", la una 
din minele aflate în împrejurimile 
Turonului (Asturia), ca urmare a 
lipsei celor mai elementare norme 
cu .......e u muncii, au -pian
în mod tragic șapte mineri. Mino
rii de la această mină au refuzat 
să iasă la lucru cerînd măsuri ur
gente pentru asigurarea securității

----------------- 0-----------------

Koblenz : Continuă procesul intentat 
unor criminali fasciști

BONN 23 (Agerpres).
La Koblenz continuă procesul 

intentat unui număr de 12 crimi
nali fasciști făcînd parte din de
tașamentele de pedepsire care au 
săvîrșit asasinate în masă în ria
dul cetățenilor sovietici pe terito- 
ritil Bieloruslei sovietice ocupate 
temporar în timpul războiului.

Acuzatul principal Georg Heu
ser poartă răspunderea pentru asa
sinarea a peste 30 000 de cetățeni 
sovietici. In aceste crime grave 
sînt implicate și alte persoane care 
se află pe banca acuzaților alături 
de acest călău.

tag ai Uniunii creștfn-sociale (frac 
tiunea din landul Bavaria a Parti
dului Uniunea creștin-democrată). 
Prin această alegere, Strauss a de
venit automat vicepreședinte al în
tregii fracțiuni parlamentare U.C.D.- 
U.C.S.

BONN. — Intre 31 ianuarie și 8 
februarie, anul curent, uzinele de 
automobile ale firmei „Volkswa
gen" din Wollfsburg, Braunschweig 
și Kassel își vor înceta producția. 
După cum anunță agenția D.P.A., 
aceasta va avea loc din cauza gre
vei muncitorilor portuari diu 
S.UA In momentul de față în por
turile americane se află zeci de 
nave nedescărcate pe bordul că
rora se găsesc 30 000 de automo
bile „Volkswagen".

LONDRA. — ba 22 ianuarie, o 
delegație a Congresului sindicate
lor din Scoția a cerut primului 
ministru al Angliei, Macmillan, să 
ia neintîrziat măsuri pentru a opri 
extinderea catastrofală a șomaju
lui în Scoția. In această regiune a 
Angliei numărul șomerilor se ridi
că în prezent re 120 000 oameni.

SANAA 23 (Agerpres).
Potrivit unui comunicat dat pu

blicității la 22 ianuarie, guvernul 
Republicii Arabe Yemen va conti
nua „mobilizarea forțelor civile".

In aceeași zi, președintele As 
Sallal a vizitat aerodromul, a ins
pectat. forțele aeriene și detașa
mentele de tineri yemeniți în curs 
de instrucție, precum și sediul co
mandamentului miliției naționale și 
al statului major al forțelor ar
mate yemenite. 

pentru majorarea salariilor, îmbu
nătățirea condițiilor de trai și efec
tuarea reformei agrare.

Federația Sindicală Mondială 
protestează cu indignare împotriva 
represiunilor nemaiîntîlnite din 
Peru împotriva lichidării libertăți
lor sindicale și democratice, încăl
cării Declarației drepturilor omului 
și își exprimă convingerea că oa- 
menii muncii și sindicatele din di
ferite țări vor sprijini lupta dreap
tă a muncitorilor și țăranilor din 
Peru.

muncii Greva a continuat și în 
ziua funeraliilor celor șapte mineri. 
La manifestația care a avut loc au 
participat și muncitori de la alta 
întreprinderi. In semn de solidari
tate cu minerii, în această zi toate 
cinematografele și magazinele ora
șului Turon au fost închise

„L'HumanitO" informează, de a- 
semenea, despre grevele muncilo- 
liior agricoli care s-.au desfășurat 
cu succes în provinciile Saragossa 
și Murcia. Prin acțiunile ’or hotă- 
rîte greviștii au obținut majora
rea salariului.

Ascunzîndu-se de pedeapsă, du
pă zdrobirea armatei hitleriste, 
fostul hauptsturmbanfuhrer S. S„ 
Heuser, a început să plutească din 
nou la suprafață în R.F.G.: el a 
încercat să-și facă carier» în poli
ție. Cu binecuvîntarea autorităților 
polițienești din R.F.G. care au în
chis ochii asupra trecutului crimi
nal al acestui gestapovist, Heuser 
a urcat repede pe scara ierarhică l 
și a ocupat postul de șef al de
partamentului pentru problemele 
penale din landul vest-german Re- 
nania Palatinat. Criminalul hitle- 
rist a obținut dreptul legal de a 
acționa ca reprezentant al „justi
ției" vest-germane.

Totuși, sub greutatea dovezilor 
incontestabile Heuser și complicii 
lui s-au trezit pe banca acuzaților. 
Numeroși martori care au depus 
mărturii, la judecată dezvăluie noi 
și noi crime ale acuzaților. Satra
pii fasciști au născocit tot felul 
de represiuni sălbatice împotriva 
oamenilor pașnici sovietici. Călăii 
împușcau victimele, le ârdeau de 
vii pe rug.

Totuși organizatorii procesului 
încearcă să scoată basma curăță 
pe asasinii fasciști, prezentînd ca ' 
martori persoane care nu pot a- 
vea nimic comun cu procesul, dar 
se pronunță în apărarea acuzaților.

Autoritățile judiciare caută să 
ascundă opiniei publice atrocită
țile săvîrșite de Heușer și ceilalți 
acuzați pe pămîntul sovietic.

-=©=-

Demonstrație ia Bogota
BOGOTA 23 (Agerpres).
Peste 1 000 de delegați s-au 

întrunit la 22 ianuarie în capitala 
Columbiei, Bogota, în cadrul Con
gresului național al agricultorilor 
columbieni. După cum transmite 
agenția Prensa Latina, înaintea în
ceperii congresului, țăranii au or
ganizat o demonstrație pe străzile 
Bogotei.

De teama „unor dezordini" a- 
utoritățile au hotărît întreruperea 
traficului în zona teatrului „Co
lumbia" unde se desfășoară lucră
rile congresului

După cum se știe o demonstra
ție organizată vinerea trecută 
împotriva creșterii costului vieții 
a fost reprimată cu sălbăticie, de 
poliție, o persoană fiind ucisă și 
19 rănite. I
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