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• Declarația Biroului Politic al P.C. Francez.
• Fuga aurului american continuă.
• Congresul al VlII-lea
• Situația din Congo.
• O nouă grevă de 48
• O însemnată victorie

de ore a minerilor din Italia, 
a muncitorilor portuari din S.U.A.
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4 pag. 20 bani

Record de înaintare în cărbune

tone/post ran- 
Pe baza creș- 
s-a înregistrat 
săparea prea-

Iliii miipiiile atlinle 
ale aibnosenilor

I Alegerile în grupele 
sindicale

I; -In toate sectoarele minei Ani-
1/ noasa au avut loc alegeri în 

grupele sindicale.
I La adunările de alegeri ale 
; grupelor sindicale din sectorul 
I Vi transport au participat peste 
; 200 de muncitori din sector, 
i In cadrul discuțiilor purtate. 
I printre altele, s-au făcut pro- 
I punerile de a se confecționa un 

grafic de desfășurare a consfă
tuirilor de

I sanitare să
I permanent .. _________
j4 se urmărească dacă toți 
•! citorii beneficiază Ia i

s

ll

producție, punctele 
fie aprovizionate 

cu medicamente, să 
mun- 

timp de e- 
chipamentul de protecție și al
tele. Cu această ocazie, pentru 
a putea cuprinde mai bine toate 
problemele muncii sindicale, au 
fost constituite încă două grupe 
sindicale : nr. 6 și 7.

In zilele de 16 și 17 ianuarie 
au avut loc alegeri și în grupele 
sindicale din sectorul V inves- 

I; titii.

Brigada condusă de minerul But
naru Victor se bucură de renume 
la mina Lupeni, datorită vitezelor 
de avansare sporite pe care le ob
ține la lucrările de pregătire în 
cărbune. Pentru luna ianuarie mi
nerii brigăzii au primit din partea 
conducerii sectorului III al minei 
o sarcină da producție specială : 
săparea preabatăjului diagonal 2 
vest într-un timp cît mai scurt 
posibil.

Hărnicia și priceperea minerilor 
din brigadă în organizarea lucru
lui la înaintări și-au spus din nou 
cu prisosință cuvîntul. In numai 12 
zile brigada lui Butnaru Victor a 
săpat 56 metri în preabataj, de
pășind cu 26 metri sarcina dată
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de conducerea sectorului. Randa
mentul realizat de minerii brigăzii 
a atins 4,50 tone cărbune pe post 
și întrece cu 1,20 
damentul planificat, 
terii landamentului 
o viteză zilnică la 
batajului de 4,6 metri ceea ce cons, 
tituie o viteză record de înaintare 
in cărbune în sectorul III Lupeni. 
Totodată minerul Butnaru Victor 
cu ortacii săi, între care se nu
mără harnicii șefi de schimb Duncă 
Teodor, Busuioc Stelian și Duță 
Mișu a dat peste plan pînă la data 
de 25 ianuarie 239 tone de cărbune 
cocsificabil. Este un merit deose
bit al brigăzii faptul că peste două 
zile abatajul frontal 2 vest va in
tra în producție.

Pericolul a fost îndepărtat

I
 Activitatea cercului — 

zi

Prințre cercurile de ridicare a. 
calificării care au avut o acti

vitate rodnică anul trecut se 
; numără și cercul pentru lăcă- 
^-țpșl-mecanici din sectorul VIII 

al minei. Pentru ca și în acest 
an activitatea cercului să se 
desfășoare la nivelul cerințelor, 

i comitetul U.T.M. din sector, în 
; colaborare cu comitetul de sec- 
i tie sindicală, a întocmit un plan 

de măsuri în care a fost stabil 
i, lit graficul de desfășurare a lec- 
I țiilor, temele ce se vor preda, 
". lectorul, precum și cine va răs- 

j| punde de fiecare lecție în parte. 
Я Conform acestui plan, în ziua
J de 8 ianuarie în cadrul cercu- 
5 Iui a fost predată prima lecție 
5 din acest an, intitulată „Pompele 

de, mină, principiul lor de func
ționare, defecțiunile mai frec
vente și modul de înlăturare a 
defecțiunilor". Această lecție a 
fost predată de tehnicianul Buf
tea Gheorghe și ea a fost au
diată de 34 de muncitori din -

<

Zăpada ce căzuse din belșug 
îngreuna întrucîtva munca secto
rului de cehtralizare. Majoritatea 
transmisiilor erau înghețate, alte
le troienite de zăpadă. Manipularea 
greoaie a semnalelor, a macazurilor 
putea provoca întîrzieri în. circulația 
trenurilor. Deși termometrul ara
tă 22 de grade sub zero, persona
lul sectorului de centralizare din 
stația C.F.R. Petroșani a plecat pe 
teren. La fiecare stație era cîte 

unul sau doi montatori. La stația Ba
nița fusese repartizat montatorul 
Șulințan Ion. Făcuse „ordine" în 
partea dinspre Peștera Boli și acum 
mergea spre stația Merișor.

Scripet cu scripet a fost încercat 
și uns. Inotînd prin zăpada ce îi 
ajungea pînă mai sus de genunchi, 
el se oprea și privea cînd trecea 
cîte un tren, gîndind că și ei „SGB- 
iștii”, contribuie la regularitatea 
circulației. Mergea pe lingă traseu 
aruncîndu-și din cînd în 
de-a lungul liniei.

Deodată i s-a părut că 
că niște urme de sanie
gul șinelor. I.a început a crezut 
că vreun copil se plimbase cu să
niuța printre linii, dar pe urmă 
și-a dat seama că aceste urme nu 

aveau continuitate decît pînă la 
un pasaj, de unde dispăreau. Să 
știi că a deraiat vreun vagon din- 
tr-un tren și-a zis Sulințan. A- 

utomat s-a uitat Ia ceasornic. Nu

peste mult timp trebuia să plece 
din Bănița trenul 2353. Pînă la ca
bină era distanță destul de lungă. 
Alte mijloace de anunțare nu fe
reau. . Trebuia neapărat să fugă pî
nă la cabină. La început mai încet 

în ce mai repede 
să alerge înspre 
pînă atunci era 
devenise o po
li curgeau bro-

de sudoare. Din fugă își dez- 
șuba și cu ea în mină se a- 

îl

prea subțire. 
De pe față

cînd ochii

vede par- 
de-a lun-

Tinerii strungari Strole Horea, Grecu Pavel, Măciucă Florea și 
Ionică Viorel din secția mecanică —■ ------- 2“   .2------
pentru executarea 
împreună stabilesc 
ductivitate sporită.

U.R.U.M.P., consultă un desen, 
unor piese a căror execuție cere multă îndemînare. 
modul cum trebuie luci at pentru a obține o pro-
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cu solemni
lor, care face
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și apoi din ce 
Sulințan a început 
cabină. Suba, care 
parcă 
vară, 
boane 
bracă
propie de cabină. Acarul care 
văzuse îi ieși în întîmpmare.

— Dar ce s-a întîmplat de fugi 
așa 1

— A deraiat un vagon de pe li
nie, se cunosc bine urmele, spuse 
cu răsuflarea aproape tăiată mon- 
tatorul.

A fost anunțat biroul de mișcare 
și în curînd șeful de gară și cîți- 
va muncitori au plecat să verifice 
linia și să facă eventualele repa
rații.

In acelaș timp a fost anunțată 
revizia de vagoane pentru a găsi 
vagonul 
timp cu 
vagonul 
reviziei 
754 051.
deraiat. H с киі 
îndrumat spae ati 
rații.

Pericolul unei noi deraieri, pre
cum și a eventualelor urmări, din 
cauza acesteia au fost înlăturate da
torită vigilenței montatorului Sulin
țan Ion. '

Constantin. Lucrează pe berma de. 
la orizontul II și se numără printre 
brigăzile cele mai bune din sector.' 
Cu toate că e ger cumplit și ninge 
tofi muncesc cu avînt parcă ar ti 
uitat de iarna grea. Exemplul per
sonal de disciplină Și hărnicie mo
lipsește și pe ortacii săi. Pe lingă 
el au crescut oameni prlcepuți și 
de nădejde ca ajutorii de mineri 
Nagy Francisc, Bota Nicalae, Eire 
Andre; șan yagonetarul fomulescu 

loan. Șeful brigă
zii Spâne despre 
ei că 
cep la

Nici 
condusă 
lasă

Este ora 14. ta cariera de 
Bănița zgomotul perforatoarelor 
vaaonetelor a încetat. Numai arii- 
iicierii au de lucru; fac ultimele 
pregătiri pentru pușcarea găurilor 
încărcate cu exploziv. Oamenii se 
retrag în adăposturi. La început po
vestesc, glumesc. Apoi, după pri
ma detunătură, liniștea se așterne 
și în adăposturi. Exploziile sfnt 
numărate în tăcere, 
late. Doar bubuitul 
să se cutremure
păminiul, coasti- ' " 
tuie actul de naș
tere a calcarului 
metalurgic nece
sar furnalelor de J 
la Hunedoara. Călan și Reșița. în
frății cu cocsul și ^minereul de 
fier ; calcarul ' ajută siderurgicilor 
la producerea fontei.

Exploziile au încetat. Din pereții 
stîncii s-au prăvălit blocuri mari 
de piatră roșcată. Cele șase bri
găzi ' complexe de la carieră au 
acum berechet de lucru; o zi sln- 
treagă. Dună spargere si sortare 
calcarul este încărcat în vagonete 
basculante. Silozurile lacome înghit 
sute, de tone. De sub gurile silo
zurilor șiruri

însemnări de reporter
„se pri- 
toate''.
brigada 

de pirtea
mai prejos, 

se
Grigore nu se 
Pirtea e un bun organizator, 
ocupă atent de oamenii din brigadă. 
A crescut ajutori mineri destoinici 
ca Petricaș Leontin, Kiss Ioan sau 
Grădinaru Mihai,,

Din fotografiile de la panoul de 
onoare te privesc chipurile serioase 
ale unor membri din brigăzile 

■conduse de Blaj sau Pirtea. Ală
turi de ei stau pozele altor frun
tași eu care se mîndresc minerii 
de la Bănită:

continuă a rîndurilor 
mai înaintați și activi 
una din sarcinile prin- 
organizațiilor U.T.M. In 

orga-

I. CRIȘAN

cu pricina. Cam în același 
sosirea echipei, caic 
deraiat.

sector. эоѳѳеоѳоооооооооо
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Minerii din brigada condusă de Schneider Francisc din sectorul 
ПІ al minei Anlnoasa au obținut depășiri de plan din prima zi 
de munca din luna ianuarie 1963. Nu trecuseră decit 10 zile din 
noul an și din abatajul in trepte răsturnate in care lucrează brigada 
ieșiseră la suprafață mai bine de 500 tone de cărbune peste sar
cina planificată. Fotografia noastră înfățișează pe. minerul Schnei
der Francisc discutind cu mai multi membri ai brigăzii.

daii de frfnghie și-certura .de' si
guranță aidoma unor gjpihiști pre- t Unești-un rfnȘr de 19 
gătiți! să escaladeze înălțimile,- FRAIVCÎSC VETRO

Să. ne oprim la o brigadă frun- __ ;_____i_:----------------------
tașă; la cea- condusă de Blaj , (Continuare fn pag. 3-a),

mai înaintați și mai activi tineri
brilor comitetului, organizațiile de 
bază U:T.M. au trecut la identifi
carea tinerilor de vîrslă utemistă, 
au organizat cu ei grupe de citire 
a Statutului U.TM. In urma aces
tei acțiuni, s-a putut constata că 
in' Pfetrila (fără exploatările mi
niere și preparație) există peste 
300 tineri de vîrstă utemistă în 
afara organizației; Aceasta a ajtt- 
tat în mod concret organizațiile 
U.T.M. în orientarea muncii de 
primire. Totodată comitetul' orășe
nesc UT.M. a reușit să îndrume 
și să se ocupe sistematic de or
ganizațiile de bază care munceau 
slab în ’ această’ privință.

La începutul anului trecut, de 
pildă, în sectorul I.L I.. Lonea erau 
17 utemiști. Pe baza indicațiilor 
date de Comitetul orășeness 

U.T M., biroul organizației de bază ' 
(secretar tov. ’ Copîndeanii Mîhai), 
precum si cei mai pregătiți ute*  
miști s-au ocupat, de cîte 2—3 ti
neri din sector, au stjlrcu ei de

întărirea 
lor cu cei 
tineri este 
cipale ale
îndeplinirea acestei sarcini, 
nizațiile U.T.M. din Petrila și Lo- 
nea, au primit un real sprijin din 
partea Comitetului orășenesc 
U.T.M. Membrii comitetului au fost 
repartizați să răspundă de 1—2. or
ganizații de bază pe care să le 
ajute să stabilească măsuri cores
punzătoare care să asigure ! crește
rea rîndurilor organizațiilor de ti
neret în raport cu condițiile și 
posibilitățile existente în fiecare 
sector de activitate. Tovarășii Vel- 
cea Dumitru, Berivoi Gavrilă. Ivaș- 
cu Constantin. Bota Ileana. Fer- 
chezeu Aurica și alți membri ai co
mitetului au depus o mutică stă
ruitoare pentru îndrumarea con
cretă a organizațiilor de bâză, au 
inițiat măsuri care au contribuit 
la îmbunătățirea muncii de pri
mire în U.T.M. Cu sprijinul теш-

voțbă, le-au explicat unele articole 
din Statutul U.T.M. O asemenea 
preocupare • a dat rezultate -bune. 
Acum organizația U.T.M. din sec
tor numără 51 utemiști.

In mod asemănător a muncit și 
organizația U.T.M. din . cartierul 
Fero, care de la trei utemiști — 
cît avea la începutul anului tre
cut —: a ajuns în prezent la 22. 
Această ■ organizație âb bază a fost 
ajutată efectiv de Comitetul oră- 

•șenfesc U.T.M. prin tovarășul Ivaș- 
cu Constantin, membru • al ■ comi
tetului. Succese frumoase în mun
ca de primire în U T.M. a obținut 
și organizația de bază cartier J 
Lonea (secretar tov. Sîrbu Laura) 
care din luna octombrie 1962 și 
pînă în prezent a primit 16 tineri 
în U.T.M. Bine a muncit în această 
privință și organizația de bază

Z. ȘUȘTAC

(Continuare in pag, 3-a)
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st
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domeniul în care
excelează toți din
Valea Jiului Ia

Valeria
în lino-

iar mun-
acuarelei

Cărbune pentru Hunedoara cii lor creatoare

I

Lupeni. Aceasta 
nou imbold mun-

ЖЖЖ» ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖ 

încă un succes

este, semnatara gravurii 
leum „Muncă patriotică", 
cltorul Fekete Năzărel a

participanții 
această expoziție 

Minerul Pîs Nicolae semnează 11-
nogravura colorată „Tractoriștii", 
alături de muncitoarea Pîs Minei-
va, autoarea unei alte linogravuri 
colorate, „Maternitate".

Croitoreasa Petrișor

ȘCOALA TALENTELOR
кХжЖЛЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЯЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГ,- ЖЯЖЛ ЖЖЖ*  ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖ

încă un succes al cercului de 
arte plastice de pe lîngă clubul 
orășenesc al sindicatelor din Lu
peni I De la 6 membri ai acestut 
cerc, juriul național al Bienalei 
de arte plastice a artiștilor ama
tori, a selecționat tot atîtea lu

crări pentru Expoziția republicana 
a artiștilor plastici amatori des
chisă de curînd la București.

In primul rînd merită a fi men
ționați minerii Radu loan și Udrea 
Partenie din Lupeni care, pentru 
linogravurile ..Muncitoare" 
„Comuniști" au fost distinși 
cîte o mențiune.

Grafica este

„Valea Cernef".
Selecționarea celor 6 lucrări pen 

tru Expoziția republicană a artiș 
tilor plastici amatori, constituie un 
succes pentru membrii cercului de 
arte plastice din 
trebuie să dea un

Fercianu Alexandra, sudor

ȘA AN
(cercului de artă plastică din lupeni)

In șapte ani, pe nesimțite
Penelul prinse viguros 
Conturul fremătînd de viață 
Pe drumul nou și luminos. 
Gfiei mina grea, bătătorită 
Ce la lopată-avea doar preț 
Azi a ajuns să mînuiască

Penelul sprinten și-ndrăzneț 1 
Sînt șapte ani de-atunci 

și vremea 
Urmîndu-și liniștltu-i curs, 
V-a declarat a doua oară 
Fruntași pe tară la concurs! 
La loc de cinste-n expoziții 
Un colțișor al Văii noastre

înfruntă
Seninul 
Născînd 
Ре-al pînzei alb imaculat,
Azi, visele de-odinioară 
Au prins contur adevărat I

azi cu semetie, 
bolților, albastre.
din jerbe de lumină

pentru a obține 
in viitor succese 
și mai mari, pe 
măsura condiții
lor create și ă 
talentului de ca
re dispun.

în
31 
lui 
ani

I UNA CĂR ȚII LA SA TE
De Ia 1 februarie, în satele 

Văii Jiului se va organiza „Luna 
cărții la sate".

Menită să contribuie la răspîn- 
direa științei și culturii, a cărții 
social-politice, zootehnice și bele
tristice în rîndurile țăranilor mun
citori, „Luna cărții la sate" se va 
desfășura sub lozinca „Nici o casă 
fără cititori".

Pentru ca această acțiune, de
venită tradițională în viața sate
lor noastre, să cuprindă un nu

măr cît mai mare de săteni, la că
minele culturale se vor organiza 
serbări ale cărții, seri de 
bări și răspunsuri, șezători 
re, consfătuiri cu cititorii 
cărțile noi apărute, lecturi 
live In această perioadă

între- 
litera- 

despre 
colec- 

se va
intensifica munca de difuzare a 
cărții la sate. La librăriile sătești, 
în școli și la căminele culturale 
se vor organiza vitrine de cărți, 
expoziții și ștanduri de cărți cu 

vînzare, colțuri cu noutăți literare 
și alte forme de popularizare a 
cărții. Se va organiza, de aseme
nea, concursul „Cel mai bun di-

--------------ф

fuzor de cărți la sate", precum șt 
„Săptămîna cărții zootehnice" și 
„Săptămîna căiții literare".

La succesul „Lunii cărții la sate*  
vor trebui să contribuie nemijlo 
cit directorii de cămine culturale, 
bibliotecarii, responsabilii de,..libră 
rii, cadrele didactice din școli, or
ganizațiile U.T.M. și comitetele de 
femei. Scopul urmărit este stimu
larea și dezvoltarea interesului să
tenilor pentru citit și atragerea 
unui număr cît mai mare de citi
tori. Se vor prezenta recenzii asu
pra unor cărți care tratează as
pecte din viața sațului nou, cum 
sînt: „Moromeții" de Marin ■, Pre 
da, „Bărăgan" de V. Em. Galan 
„Setea" de Titus Popovici, precum 
și numeroase broșuri științifice, 
politice, zootehnice.

Largă acțiune de mașă. „Luna 
cărții la sate", trebuie să contri
buie la 
noștințe 
literare 
la sate

ridicarea nivelului de cu- 
polltlce, agrozootehnice *1  
al oamenilor munții de

D. GHIONBA

Cum muncim noi cu cartea
Biblioteca clubului nostru a în

cheiat anul 1962 cu rezultate fru
moase în munca cu cartea. Aceste 
rezultate s-au datorat în primul 
rînd coordonării Activității biblio
tecii și preocupării permanente a 
colectivului acesteia pentru îmbu 
nătățirea muncii cu cartea în rîndul 
maselor de oameni ai muncii.

In acest scop, noi am folosit 
mai multe metode eficiente. Ast

fel, am căutat să îmbunătățim per
manent fondul de cărți al biblio
tecii cu cărțile noi apărute in librării 
Am organizat, de asemenea, nume
roase acțiuni de popularizare a 
cărții ca recenzii, seri literare, 

.simpozioane și jurnale vorbite, ex
poziții și vitrine cu cărți.

Pentru atragerea unui număr cît 
mai mare de participant la aceste 
acțiuni, ele au fost pregătite de per
soane competente tntr-o formă cît 
mai atractivă., mai aproape de 
preocupările cititorilor, accesibile 
pentru fiecare. O contribuție pre
țioasă în popularizarea și răspîn- 
direa cărții in rîndul maselor de 
oameni ai muncii au adus-o cele 
7 biblioteci mobile și 25 biblioteci 
de casă cu un mare număr de vo
lume. Și la aceste biblioteci s-a 
dus o muncă susținută, cărțile s-an 
schimbat cu regularitate, ș-au orga
nizat interesante acțiuni atractive 
Dintre bibliotecarii voluntari s-au 
remarcat, prin munca lor, tovară

8
8
8
8
8
8
8

șele Mîndru Rozalia, Butușină Ma
ria. Vaun Georgeta, Gavriloiu 
Laura și Mogoș Ana

Colectivul de conducere al bi
bliotecii noastre a organizat, da 
asemenea, mai multe consfătuiri cu 
cititorii și bibliotecarii voluntari, 'cu 
responsabilii cercurilor de citit.

Noi ne-am repartizat forțele in 
așa fel, Incit fiecare membru din 
colectivul bibliotecii să răspundă 
de anumite probleme. întreaga acti
vitate a bibliotecii noastre s-a desfă
șurat în lumina regulamentului con
cursului organizat între bibliotecile 
sindicale sub conducerea comite
tului sindicatului E. M. Vulcan și 
a conducerii clubului.

La sfîrșitul anului trecut*  colec
tivul bibliotecii noastre a organi
zat o consfătuire cu cititorii și bi
bliotecarii voluntari, în care s-a 
analizat activitatea cu center in o- 
rașul Vulcan pe anul 1962. Din re
feratul prezentat a reieșit că, fața 
de anul 1961, in cursul anului 
1962 numărul cititorilor din ora

șul nostru a crescut cu 1440 țar 
a volumelor citite cu 38678.

De asemenea, s-a remarcat fap
tul că din totalul cititorilor 78 

la sută sint muncitori, iar indicele 
de lectură a fost de 19 cărți pe 

cap de cititor. Mai mulți vorbi
tori au remarcat pasiunea cu care 
muncesc bibliotecarii voluntari, căl
dura cu care recomandă ei fiecărui 
cititor cărțile mai 
gate de specificul 
pației lor.

Dar în activitatea
tre am întîmpinat și unele greutăți. 
Astfel, lipsa unei săli de lectură 
corespunzătoare s-a resimțit ne
gativ în asigurarea condițiilor de 
lectură oamenilor muncii.

De asemenea, o muncă mai sla
bă s-a dus cu cartea tehnică. S-au 
organizat prea puține conferințe 
tehnice față de posibilitățile noas
tre. Aceasta și datorită unei in
suficiente colaborări cu colectivele 
de ingineri și tehnicieni de la între
prinderile din oraș.

Sub îndrumarea permanentă a 
organizației de partid de la mină, 
cu sprijinul comitetului sindica
tului și a organizației U.TJM., ne 
vom strădui ca în acest an să 
obținem rezultate mai buhe decît 
in anul trecut, în munca de masă 
cu cartea. $i începutul este pro
mițător. Încă din primele zile ale 
acestui an, biblioteca noastră a' în
registrat noi prieteni ai cărții. 

Vom ține o strînsă legătură cu 
colectivele de ingineri și tehni
cieni, . pentru ca șt cartea tehnică 
să se bucure de aceeași populari
tate în rîndul oamenilor muncii 
prin conferințe și referate tehhice, 
prin prezentări de filme tehnice 
și concursuri „Cine știe cîștigă", 
pe tpme de producție. Iar primirea 
unei săli de lectură corespunzătoa
re care să satisfacă necesitățile 
numărului mare de cititori din o- 
rașul nostru ar duce și mai' mult 
la 
cu

interesante le- 
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bibliotecii noas-

litate. 11 atrăgea mai cu seamă 
cercul de pictură. Grijuliu, to
varășul Tellmann Iosif, respon
sabilul cercului de pictură i-a 
îndrumat primii pași, așa cum a 
îndrumat atîția alții...

La început treburile mergeau 
mai anevoie. Mîna-i bătătorită 
reușea cu greu să supună pen
sula, Insuccesele de la început 
nu l-au descurajat insă. Era 

perseverent. Și perseverenta a 
• învins odată eu primul peisaj 
pictat de el. In fata lui se des
chidea ca o floare lumea fru
mosului. Dîndu-și seama cît de 
puțin cunoștea această lume a 
început să citească. Citea cărți 
împrumutate de le bibliotecă. Cu 
timpul a devenit cititor fruntaș. 
Dar nu s-a mulțumit numai cu 
atît. A început să-si formeze o 
bibliotecă personală. Citea mult 
despre marii maeștri ai picturii 
Si și-a format chiar o bogată 
colecție de
capodoperele clasicilor picturii 
universale, 
noi, i-au 
cunoștințelor. Interesul lui pen
tru pictură ч-a transformat pe 
nesimțite intr-o puternică pasiu
ne Devenea tot mai exigent 
fată de ceea ce crea. Așa au

Veselia din jurul lui era 
toi. Era sărbătorit. împlinise 
de ani Aniversarea nașterii 
Coincidea cu împlinirea a 7
de activitate a cercului pictori 
lor amatori din Lupeni.

...Părinții lui au fost țărani 
săraci. Duceau o viață grea, 
undeva in nordul Moldovei. Dar 
el îndrăgise de cînd era copil 

peisajele plaiurilor moldovene 
Un tainic imbold îl îndemna să 
le deseneze Era visul copilăriei 
lui. Oare i s-ar fi împlinit acest 
vis,'atunci, în trecut î

Se conturau primele mlădițe 
ale vieții noi, socialiste cînd eî 
a auzit de succesele în muncă 
ale minerilor de pe Valea Jiu
lui. Atunci i-a încolțit ideia de 
a deveni miner. Și a plecat la 
Lupeni. Căldura cu care l-au pri- 
mtt mineri? din Lupeni, f-a să
dit în suflet dragostea pentru 
meseria de miner, încrederea în 
viată Apoi s-a calificat. Acum 
se numără și el printre minerii 
fruntași. Ortacii îl prețuiesc 
pentru seriozitatea, perseverența 
si conștiinciozitatea de care dă 
dovadă în muncă. Astfel a in
trat în viata de miner. Apoi la 
fet ea și alți mineri a început 
să frecventeze clubul din loca-
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Aceste preocupări 
lărgit mult orizontul

apărut primele 
lui succese. Lu
crările lui expu
se Ia o serie de 
expoziții organi
zate de condu
cerea clubului 
atît în Lupeni cît 
și în alte orașe 
erau apreciate 
de către vizita
tori. Pasiunea hui 
pentru pictură 
creștea tot mai 
mult. In 1958. 
printre cele 22 de 
lucrări ale pic- 
torilor amatori 
din R.P.R. expu
se la Londra se 
afla și o lucrare
fruntaș și în cadrul cercului de 
pictură. El, un simplu fiu de 
țărani, devenit apoi 
pictor amator avea 
expusă la Londra...

Gal Teodor e fericit că, in cei 
șapte ani de activitate, alături 
de alții, și-a adus și el contri
buția la obținerea, pentru a 
doua oară a premiului de „Cerc

IN CLIȘEU: Minerul Gal Teodor în fața șevaletului.

a lui. Devenise

miner și 
o lucrare

cercului de 
clubului mi- 
E fericit că 
nu a rămas 

in
ele 
ex- 
lul 
de

fruntaș pe țară", 
pictori amatori al 
nerilor din Lupeni. 
azi visul copilăriei
îngropat, așa cum au rămas 
gropate în mizerie atttea vise 
altora ca el în anii negri ai 
ploatării capitaliste. Părinții 
azi colectiviști. pot fi mîndri 
fiul lor.

V. STRAUȚ
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intensificarea • muncii ‘ de masă 
cartea în orașul Vulcan.

BODA ELENA 
bibliotecară la clubul muncitoresc

Vulcan
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Adunările pentru discutarea cererilor de primire in partid 
trebuie

Zilele trecute, comuniștii din 
secția mecanică a Uzinei de re
parat utilaj minier din Petroșani 
s-au lntllnit In cadrul unei adu
nări generale extraordinare a or
ganizației de bază pentru a dis
cuta cererea de primire în rindul 
candidaților de partid a tovarășei 
Adok Floarea, muncitoare In secție.

Membrii de partid din această 
organizație de bază s-au întîlnit. 
In ultima vreme, in mai multe 
asemenea adunări pentru a analiza 
cereri ale celor care solicită pri
mirea în partid. Ds la alegerea 
noului birou care a avut loc in 
toamna trecută, organizația de ba
ză a primit in rindurile candidaților 
pe forjorul Uța loan, pe strungarii 
Cesovan Mircea și Calotă Nicolae, 
pe muncitoarea laborantă Vasi 
Maria, iar in rîndul membrilor de 
partid pe frezorii Biro Iosif și Brăi- 
leanu Toma, precum și pe munci
toarea laborantă Kovacs Estera — 
toți muncitori de frunte din secțiș. 
Fruntașă in producție este și to
varășa Adok Floarea, a 
muncă depusă la strung a 
bine apreciată de toți cei 

au luat cuvîntul, între care
rășii Bocșa loan, Ochiș Iuliana și 
alții- Apreciindu-i străduința pentru 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție, conștiinciozitatea cu care urmă
rește realizarea unor piese de ca
litate corespunzătoare, membrii de 
partid din secție au hotărît primi- 

'' rea tovarășei Adok în rindul can- 
didaților.

■Modul in care s-a desfășurat a- 
dunarea generală pune însă in evi
dentă unele aspecte asupra căro
ra biroul organizației de bază, in 
frunte cu tovarășul secretar Chezu 
Nicolae, e dator să reflecte cu 
tqată atenția. In primul rînd, a- 
dunarea generală s-a ținut In ab
sența a 16 tovarăși. E adevărat, 
adunarea a fost statutară, fiind 
prezenți mai mult de jumătate din 
numărul membrilor de partid, dar 
biroul organizației de bază nu tre
buie să se mulțumească în nici un 
caz cu o majoritate simplă, mai 
ales că unii dintre cel care au 
lipsit, lucrlnd în schimburile II și

cărei 
fost 
oare 

tova-
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mă Munteanu loan. E utemist, 
solvent de liceu și muncește 
de 6—7 luni ca recepționer. Prin
tre alte sarcini o are și pe aceea 
de controlor al calității. Abia fi 
poți vedea țața ascunsă sub o că 
ciulă mare, țuguiată și gulerul li
nei șube nepotrivit de mare pentru 
un copilandru ca ei. Munteanu tre
ce pe la toate locurile de muncit. 
urmărește încărcarea, se uită inte
resat prin vagonete și dacă in cal
car apar roci străine face observa 
ții pe loc. Șeiul sectorului, tova 
răful St răul Florin, spune despre 
ei că este prietenul calității

Un om care se bucură de stima 
celor care 
și maistrul 
mai vechi 
riența sa
De la ei au Învățat rnulțt meșteșu
gul lucrului in carieră. Pentru că 
ia cariera de la Bănița se mun
cește cu sirg și se și învață.

Pe vremea patronilor, cei care 
lucrau la carieră erau In maree 
lor majoritate analtabeți. Acum pe 
o ușă de la „Birouri" e afișat 
„Programul școlii de calificate". In 
anul ce a trecut,

lucrează la' carieră este 
Niculele Aurel. Este cei 
de pe șantier $i expe- 
este toarte folositoare

de doud ori pe

O

seama creșterii productivității muncii
a devenit un lu- 

abatajele sec- 
trimise zilnic 
apreciabile de 
ca urmare a

iu muia Petrila 
ca din 
să fie 
cantități 
aceasta

cru obișnuit 
torului 111 

4 a suprafață 
cărbune. Și
muncii pline de avint pe care o 
desfășoară colectivul acestui sec
tor. In primele 24 de zile ale lunii 
ianuarie, minerii de aici au extras 
peste prevederile planului 1 000 to
ne de cărbune energetic, Sporul 

de producție a fost realizat pe 
seama creșterii productivității mun
cii, indice care pe sector a atins 
în prezent 3,336 tone cărbune pe

VIATA DE PARTID
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zi a adunării, 
să fi fost anun- 
analizarea cere- 
rîndul candida* 
Adok Floarea.

III, puteau fi mobilizați să partici
pe la adunare.

O altă cerință este ca membrii 
de partid să fie informați din 
timp, cel puțin cu 5 zile înainte, 
asupra ordinei de 
In cazul de față — 
țați că e vorba de 
rii de primire în 
ților a tovarășei 
Or, nici cel puțin convocatorul pe 
care membrii și candidate de par
tid l-au semnat cu o zi înainte

n-a menționat :ă este vorba de 
discutarea cererii de primire a a- 
cestei tovarășe. Nu este bun acest 
procedeu, deoarece membrii de 
partid stnt lipsiți de posibilitatea 
de a reflecta din timp asupra cali
tăților șl lipsurilor celui care so
licită primirea în partid, spre a-i 
putea da In adunare un ajutor co
respunzător. Biroul trebuie să țină 
seama de faptul că nu este un se
cret că se convoacă adunarea ge
nerală pentru a discuta cererea u- 
nui anumit tovarăș de a fi primit 
în partid. Dimpotrivă, toți membrii 
organizației de bază trebuie anun
țați din timp spre a putea participa 
Ia discuții cu competență, în cu
noștință de cauză.

Așa cum s-a mai arătat, tova
rășa Adok Floarea este una din 
cele arai bune muncitoare din sec
ție, care se bucură de o Înaltă 
apreciere pentru munca depusă. Nu 
aceeași măsură participanții la a- 
dunarea generală, între care tov. 
ing. Sîrbu Sofronie, Pitic Leon, au 
fost mulțumiți de modul în care 
tov. Adok se preocupă de ridica
rea nivelului ei politic și ideologic. 
Mai mult a nemulțumit faptul că 
ea n-a putut spune prea multe 
despre obligațiile pe care și le 
asumă cel care solicită primirea 
în rîndurile detașamentului de a- 
vangardă 
toare. De

al clasei noastre munci- 
aici a rezultat Încă un

E STÎNCI
de muncitori 
cu caietul la 

liniștiți in 
bătătorite lo

săptămlnă, peste 50 
ie ia carieră veneau 
subsuori > se așezau 
bănci, in palmele lor
cui uneltelor 11 lua creionul. Erau 
setoși de cunoștințe. Panțiru, Pir- 
tea, Miculaș, Ciobanu, Tiutiu erau 
iruntași la. învățătură dar și la 
lucru tot fruntași erau. De curlnd 
au trdlt cu toți emoțiile examene
lor. învățătura se dovește a le ti 
de mare folos. Cu cit numărul mi
rurilor care invafă este mai mare 
cit atît roadele muncii în carieră 
sint mai bogate.

Anul trecut minerii de la 
la au trimis siderurgicilor 
tone de calcar metalurgic 
prevederile planului. Pentru 
acesta, cu toate că sarcinile
producție au crescut, ei s-au 
yajai să depășească plănui 
5000 tone calcar metalurgic, 
prin reducerea consumului specific
de materiale explozive și îngrijirea 
uneltelor sâ realizeze economii la 
prețul de cost de 15000 lei. Rea
lizările de plnă acum, telul cum 
minerii de ia Bănită știu să in- 
trur.te vitregiile iernii, șira o che
zășie ca angajamentele vor ii rea
lizate, că siderurgiștli nu vor duce 
lipsă de calcar metalurgic.

Bdni- 
18 000 
резіе 
anul 

de 
an
ca 
iar

post. Cei mai mare parte a bri
găzilor miniere din sector și-au 
depășit simțitor sarcinile de plan. 
Brigăzile conduse de Bartok Io
sif și Clșlaru loan, bunăoară, au 
extras In acest timp peste plan 
357 și, respectiv, 331 tone de căr
bune energetic. Randamentele ob
ținute la aceste brigăzi depășesc 
7 tone cărbune pe post.

Întregul colectiv al sectorului 
este botărit ca plnă la sfîrșitul 
lunii ianuarie să extragă In plus 
încă 500 tone de cărbune de bună 
calitate.

de partid Toropu Maria 
Ioan li s-a repartizat 
a se ocupa de spriji- 

îndrumarea tovarășei 
> a-și îmbunătăți munca 

a nivelului politir și

aspect: anume că biroul organiza
ției de bază nu se ocupă cu toată 
răspunderea de pregătirea celor 
care solicită primirea in partid, 
spre a se prezenta așa cum trebuia 
în fața adunării comuniștilor, 
roul organizației da bază nu 
atras la sprijinirea celor care 
•licită primirea în partid pe 
mai buni membri de partid, nu 
ganizează cu activul fără de par
tid — din care și tovarășa Adok 
a făcut parte — conferințe, ac
țiuni educative spre a cunoaște 
temeinic politica partidului^ sarci
nile pa care partidul le pune te 
fața întregului popor în opera dv 
desăvirsire a construcției socialis
te. Trebuie să înțeleagă tovarășii 
din biroul organizației de bază că 
primirea in partid nu se rezumă 
la întocmirea unor dosare, la strîn- 
gerea unor documente, ci este în 
primul rînd o muncă perseversntă 
da creștere, educare și formare a 
celor care solicită înaltul titlu de 
membru de partid.

Este adevărat, stagiul de can
didatură constituie o școală pen
tru formarea viitorului membru de 
partid și chiar în această adunare, 
membrilor 
si Preduț 
sarcina de 
nirea și I 
Adok, spre 
de ridicare 
ideologic

Din cele
pentru biroul organizației de bază 
din secția mecanică a U.R.UMP. 
sarcina de a pregăti cu mai multă 
grijă adunările generals în care 
sa discută cererile celor care so
licită primirea în partid și mai 
ales de a sprijini pe acești tova
răși să se prezinte pregătiți în 
fața adunării comuniștilor. Trebuie 
luate măsuri, prin repartizarea de 
sarcini concrete membrilor de 
partid cu o mare experiență, prin 
îmbunătățirea muncii de educare 
a activului fără de partid, pentru 
sprijinirea efectivă a celor care 
solicită primirea în rîudul candi- 
daților.

In perioada care urmează, vor fi 
puse în discuția comuniștilor din 
secție cererile de primire în rin
dul candidaților înaintate de mun 

j citoarele Feldman Alice și Toacă 
. Ana. Acordînd atenția cuvenită 

pregătirii adunării generale, luînd 
măsuri pentru a ajuta aceste mun
citoare să se prezinte la nivelul 

cerințelor atunci cînd se va dis
cuta cererile lor de primire, bi
roul organizației 
tea face un pas 
ția îmbunătățirii 
re în partid.

arătate se desprinde

■ 
I

de bază va pu- 
inainte în direc- 
muncii de priml-

I. BRANEA

în Editura politică au apărut

♦

XV ani de la proclamarea 
Republicii Populare Romîne

92 pag., 3,30 lei
Luerarea înfățișează semnifica

ția sodăl-politică a proclamării 
Republicii Populare Romîne, 
subliniază democratismul profund 
și real al regimului nostru de 
stat și social și trece în revista 
mărețele realizări obținute de 
poporul nostru sub eonducerea 
partidului în toate domeniile 
vieții sociale, realizări încunu
nate prin vietorîa definitiva a 
socialismului în Patria noastră. 
Cartea prezintă bilanțul înfăp
tuirilor în opera de Industriali
zare soaialistă a tării, în dez
voltarea agriculturii pe calea 
socialismului, în înflorirea ști 
lnței, literaturii, artei și în ridi
carea bunăstării materiale șl 
culturale a poporului. Tabloul 
însufletitor al succeselor in desă- 
vîrșirea construcției socialiste șl 
al perspectivelor luminoase des
chise tării de orînduirea socia
listă victorioasă este întregit de 
Înfăptuirile politicii externe a 
R.P.R., politică consecventă de 
pace, reflectînd preocupările con
structive ale poporului nostru frunte în procesul de producție șt 

în activitatea obștească.

к • ■ -

Așezat pe una din colinele ce împrejmuiesc orașul. Institutul 
de mine din Petroșani este o adevărată cetate a științei. Numărul 
mereu mai mare al studenților a făcut ca „cetatea" să devină neîn- 
eăpătoare. La „vechile" clădiri, constructorii au alăturat altele noi.

IN CLIȘEU: Ascunsă printre brazi se vede o parte a corpului 
В cu amfiteatru, dat de curind in folosință.

Cei mai înaintați și mai activi 
U. T. M. Itineri A. in

(Urmare din pag. l-a)

in 
în 

înto-

oră$e- 
rez ti

U.T.M. din satul Cimpa, care 
cursul lunii trecute a primit 
rindurile ei, 6 tineri țărani 
vărășiți.

Preocuparea Comitetului 
nesc U.T.M. Petrila nu s-a 
mat numai la sprijinirea acestor 
organizații de bază. In aceeași mă
sură membrii comitetului s-au o- 
cupat și de organizațiile de bază 
de la exploatările miniere Petrila 
și Lonea, de la preparație. Orga
nizația de bază U.T.M. din sec
torul II al minei Petrila a atras 
în U.T.M. pe cei mai destoinici 
mineri și vagonetari care se evi 
dentiază în acțiunile inițiate de or
ganizația de bază și sînt fruntași 
în producție. Printre utemiștii pri 
miți se află minerul Rîpan Vasile, 
ajutorul de miner Axene Dumitra 
si alți tineri care desfășoară o 
activitate neobosită pentru înde 
plinirea sarcinilor de producție și 
angajamentelor de întrecere. Nu a 
trecut lună din anul 1962 în care 
adunarea utemiștilor din sector sa 
nu hotărască primirea în U.T.M 
a 1—3 tineri muncitori. Acum e- 
fectivul organizației U.T.M. din 
sector se ridică la aproape 150 ti 

și Încrederea lui fermă în tri- J 
umful cauzei păcii și socialis
mului. Lucrarea este bogat ilus
trată cu fotografii șl grafice.

M. MEHEDINTU:

Fondurile de producție 
ale întreprinderilor 

socialiste

« 
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î
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î
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Luerarea se adresează celor 
care studiază economia politică 
în învățămîntul de partid și de 
stat. Ea tratează principalele 
probleme cu privire la fondurile 
de producție, explicînd conținu
tul acestora, circuitul și rotația 
lor. uzura și reproducția fondu
rilor fixe, căile de îmbunătăți
re я folosirii fondurilor fixe șl 
airculante ale întreprinderilor.

♦*
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In primele rînduri
96 pag., 1.85 lei

♦
4
!

Autorul prezintă unele dintre 
cele mai semnificative aspecte 
ale muncii organizațiilor U.T.M 
din întreprinderile industriale în 
mobilizarea tineretului la înde
plinirea principalelor obiective 
ale întrecerii socialiste.

v
4
4
*
4
4
4
4

4
4
•
♦
♦

Q

« •

in cursul 
doar 5 ti- 
că în sec- 
tineri care

U.T.M. O

prezintă însă 
U.T.M. nr. 7 
Vasile) care, 
nu a primit

de
U.T.M 

tineri 
U.T.M.

creșterea cenți
lor prin atrage 
celor mai îna • 

tineri.
organizațiile de

membri, să veghe- 
să se facă din rîn- 
buni si mai activi 
situează la loa de

nerî. Mai sint, de asemenea, or
ganizații de bază U.T.M. ca cele 
din sectoarele IV și VIII de Ia 
mina Petrila, III și VIII de la mina 
Lonea și altele care se .îngrijesc 
cu stăruință de 
nuă a rîndurilor 
rea în U.T.M. a 
intati și vrednici

Dar nu toate
bază U.T.M. din orașul Petrila fo
losesc posibilitățile do* *, creștere și 
întărire a rîndurilor lor. Organiza
ția de bază din sectorul I al mi
nei Petrila, de exemplu, (secretar 
tov. Pădureanu Stere) 
anului trequt a primit 
neri în U.T.M. cu toate 
tor mai sînt circa 80 
pot deveni membri ai
situație asemănătoare întîlnim și 
în sectorul III (secretar tov. Mă- 
lăiescu loan) unde au fost iden
tificați aproape" 70 tineri de vîrstă
utemistă aflați înafara organizației
U.T.M. Mai slab se 
organizația de bază
(secretar tov. Suit
deși are posibilități, 
nici un membru U.TJvf. în ultimul 
an. Nici birourile organizațiilor de 
bază din cartierele I Petrila (se
cretară tov. Vornicu Rozalia), II 
Lonea (secretară tov. Andras Vio 
rica), nu au făcut totul pentru a 

pregăti pe cel aproximativ 100 de 
tineri de vîrstă utemistă în vede 
rea primirii lor în U.T.M.

Mai sînt lipsuri si în ce pri
vește tnmfnarea carnetelor 
membru celor primiți în 
Din această cauză multi 
confirmați ca membri ai 
așteaptă zile în șir să-și primeas 
că carnetele. In organizația de 
bază din sectorul X al minei Pe
trila. nu odată s-au amînat adu 
nările qenerale în care tinerii ur
mau să primească carnetul TJ.T.M

De asemenea, nu toti membrii
Comitetului orășenesc U.T.M. dau 
îndrumările necesare organizațiilor 
de bază de care răspund. Bună
oară tovarășii Kalman Adalbert, 
Amăran Eugenia, Rakocsi Adal
bert. Bîrlut Clement trebuie să 
muncească mai concret cu orga
nizațiile de bază de care răs

pund pentru a le obișnui să lucre
ze cu operativitate si simt de răs
pundere în rezolvarea sarcinilor 
ce le revin. Membrii comitetului 
trebuie să extindă și să generali
zeze metodele bune folosite de u- 
nele organizații de bază ale 
U.T.M. în munca de primire, să 
controleze mai temeinic calitatea 
muncii de creștere a rîndurilor 
organizațiilor de bază. să partici
pe la adunările generale unde se 
fao primiri de 
ze ca primirile 
dul celor mai 
tineri care se
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din Japonie
aurului american 
continuă

h NEW YORK 26 (Agerpres).
i Cpnfornl statisticilor săptămîna- 
le publicate de „Federal Reserve 
Bank" din New York, în ultima 

săptămfnă băncile străine au con
i' vertit în aur suma de 50 milioane 

de dolari.
Această nouă fugă a aurului a- 

merican urmează puțin timp după 
declarațiile lui Roosa, subsecretar 
de stat al Finanțelor, care afirmă 
că S.U.A. trebuie să se aștepte la 
noi pierderi de aur în primul tri
mestru curent în favoarea unor 
țări străine.
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Crește indicele costului vieții 
în Italia

ROMA 26 (Agerpres).
După cum anunță Agefi, indice

le general al costului vieții a 
crescut în Italia la sfîrșitul anului 
Î962 față de anul 1961, cu 6,5 la 
sută.

©

O nouă grevă 
de 48 de ore a minerilor 

din Italia
ROMA 26 (Agerpres).

' Minerii din Italia au început 
încă o grevă generală de 48 de 
ore, cerînd încheierea unui nou 
contract colectiv, majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. Această grevă, la 
participă majoritatea minerilor, 
sprijinită de cele trei uniuni 
dicale ale Italiei.

Cei 900 000 de muncitori
lieni de la societățile particulare 
metalurgice , și constructoare de 
mașini continuă cu fermitate lup
ta. Ei cer extinderea drepturilor 
lor sindicale, majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Se extinde tot mai mult miș
carea de solidaritate cu greviștii. 
In întreaga țară
de mijloace 
tență" car< 
sindicatelor 
greviștilor.

care 
este 
sin-

ita-

in
are loc 
„fondul 
află la 
vederea

strîngerea 
de rezis- 
dispozitia 
ajutorării

Declarația Biroului Politic 
Francezal P. C.

PARIS 26 (Agerpres).
La 25 ianuarie, Biroul Politic al 

Partidului Comunist Francez a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă tratatul de colaborare 
franco-vest-german, încheiat recent. 
Declarația cheamă 
să-și ridice glasul 
ducerii în viață a 
„care reprezintă o 
în calea rezolvării
linului occidental și a problemei 
germane, în ansamblu". Pronun- 
țîndu-se pentru conciliere cu po
porul german, se spune în decla
rație, comuniștii francezi conside
ră

pe francezi 
împotriva tra- 
acestui tratai 
„nouă piedică 

problemei Ber-

că această conciliere nu tre-

bule Bă se bazeze pe pregătirile de 
război, ci pe promovarea „unei po
litici
Că și 
litice, 
male 
R.D.G.".

Biroul Politic al P.C. Francez 
îndeamnă pe toți francezii să se 
pronunțe hotărît împotriva poli
ticii de colaborare cu militariștii 
germani și să se pronunțe pentru 
încheierea tratatului de pace cu 
cele două state germane, pentru 
lichidarea bazelor militare vest- 
germane din Franța, pentru prie
tenie cu poporul german și cu po
poarele din întreaga lume.

de pace", coexistență pașni- 
de stabilire a relațiilor po- 
economice și culturale nor- 

atît cu R.F.G. cît și cu

©

Fumi Vongvicit 
întregului personal

VIENTIANE 26 (Agerprees).
Ministrul informațiilor al Laosu- 

lui, Fumi Vongvicit, (reprezentant 
al partidului Neo Lao Haksat), a 
adresat ministrului afacerilor ex
terne, Folsena, o scrisoare în care 
îi cere - să ridice în cadrul Comi
siei internaționale problema eva
cuării din Laos a două organizații 
militare americane, potrivit pro

tocolului conferinței de la Geneva 
din 1962.

In scrisoare se arată că orga
nizația „Usom" se ocupă de recep- 
ționarea și depozitarea de arme, 
muniții și echipament militar, pen
tru ofițerii americani care se află 
în 
de

Laos și pentru trupele grupului 
la Savannaket. „Air America"

©=—

Deficit în balanfa 
comercială a Olandei
HAGA 26 (Agerprees).
Anul 1962 se încheie cu un im

portant deficit al comerțului ex
terior și pentru Olanda. Conform 
datelor publicate de Agenția eco
nomică 
Olandei

și financiară, exporturile 
nu au acoperit decît în 

sută impor- 
a creat un 
peste 2 700

proporție de 86,2 le 
turile sale, fapt care 
deficit în valoare de 
milioane de florini.

GENEVA. — După cum relatează 
Comisia economică a O.N.U. pentru 

; Europa, peste 65 000 de persoane 
mor anual in Europa din pricina 
accidentelor de circulația. Acciden- 

; tele de biciclete și motociclete dau 
numărul cel mai mare de victime.

CANBERRA. — Australia va a- 
corda uri ajutor suplimentar de 
250 000 lire sterline guvernului 
Vietnamului da sud pentru spri
jinirea acestuia în războiul împo
triva forțelor patriotice.

LONDRA. — După cum s-a mai 
anunțat, în zilele de 24 și 25 ia
nuarie au avut loc tratative la 
Londra între secretarul general al 
N.A.T.0., Stikker, și membrii '■a- 
binetului englez,

După încheieraa tratativelor Stik- 
ker a declarat că „guvernul englez 
și-a reafirmat hotărîrea de a tran
spune în viață acordul stabilit la 
Nassau".

BOGOTA. — In ciuda represiuni
lor exercitate de autorități, în Co
lumbia continuă mitingurile și de
monstrațiile oamenilor muncii în 
semn de protest împotriva politicii 
economice și financiare a guvernu
lui și în sprijinul revendicărilor cu 
privire la majorarea salariilor.

HAVANA. — Partidul „Acțiunea . în apropiere de localitatea Harib 
patriotică unită" din Porto Rico a 
dat publicității o declarație în ca
re condamnă cruntele represalii pe 
care autoritățile din Porto Rico 
și.țS.U.A. le exercită împotriva pa- 

trioților portoricarii ce luptă pen
tru eliberarea țării lor de sub jugul 
colonia! ăl Statelor Unite, anunță

I

!

I

din San Juan corespondentul agen
ției Prensa Latina.

ULAN-BATOR. — Uniunea So
vietică construiește la Darhan, pen
tru R. P. Mongolă, o termocentrală 
electrică cu o putere de 100 000 
kW, o carieră de cărbune care 
va avea o producție anuală de 
1,1 milioane de tone, un siloz de 
cereale cu o capacitate de 32 000 
de tone, o linie de cale ferată 

și una de înaltă tensiune.
BAMAKO. — La 25 ianuarie, de

legația Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
condusă de I. V. Peive, președin
tele Sovietului Naționalităților, ca
re a întreprins o vizită în Repu
blica Mali, a plecat spre patrie

TOKIO. — O mare parte a cen
trului comercial al orașului Saito 
din insula Kiusiu și cîteva zeci de 
case de locuit au fost distruse de 
incendiul care a izbucnit la 25 ia
nuarie. Ca urmare a incendiului 
trei oameni și-au pierdut viața, 
multi au fost răniți și au suferit 
arsuri, aproximativ 400 de persoane 
au rămas fără locuință.

SANAA. — Intr-o emisiune a 
postului de radio Sanaa s-a anun
țat că un detașament armat al 
tribului yemenit Saer a capturat

opt mașini blindate cu care mer
cenarii din Arabia Saudită au pă
truns pe teritoriul Republicii Ara
be Yemen.

DELHI. — La 25 ianuarie prin
țul Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, a sosit la Delhi într<-o 
vizită oficială de zece zile.

cere evacuarea 
american din Laos
este un serviciu de transport 
asigură cu ajutorul avioanelor a- 
mericane cu baze în Laos, Tailan- 
da, Taivan și Filipine aproviziona
rea ofițerilor americani și trupelor 
grupului de Ia Savannaket. Aceste 
două organizații, se spune în scri
soare se încadrează în categoria 
de personal 
termen 
expirat.

care

Congresul ai Vlll-lea al Ligii Tineretului 
Democrat

TOKIO 26 (Agerpres).
La 25 ianuarie la Tokio și-a în

ceput lucrările cel de-al VUI-lea 
Congres al Ligii Tineretului De
mocrat din Japonia, care se des
fășoară sub lozincile: „Pentru in
dependența ' Japoniei" „Pentru o 
viață fericită și un viitor luminos".

La congres participă numeroși 
reprezentanți ai tuturor organiza
țiilor progresiste de tineret din ța
ră.
de
în Japonia, deoarece guvernul nu 
le-a acordat viză de intrare.

Solii organizațiilor de _ tineret 
peste hotare n-au putut sos»
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din 25 ianuarie a avut 
discuție generală în legă- 
situația din Katanga", 
cum rezultă din știri, la

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres).
La 25 ianuarie, la cartierul ge

neral al O.N.U. din Elisabethville 
au început tratativele dintre ma
rioneta colonialiști--*  Chombe, și 
reprezentanți ai O.N.U. Agenția 
Reuter anunță că în timpul între
vederii 
loc „o 
tură cu

După
tratative s-a ajuns la o. înțelegere 
ca subunitățile armatei naționale 
congoleze Și trupele O.N.U. să pa
truleze în comun la Elisabethville 
sub comanda O.N.U.

Bucurîndu-se de sprijinul pute
rilor occidentale care au ajutat 
marioneta katangheză să mențină 
în întregime jandarmeria cu un e- 
fectiv de 10 000 de oameni, Chombe 
continuă să aibă comportare

militar străin al cărui 
retragere din Laos a

î$i întind tentaculele
în mod acut „Irlandezii, 
ziarul vienez „Arbeiter 
își pun chiar uneori în

de ce i-au mai alungat

la Piața co-

nouă „inva- 
mărginește 
In Suedia,

COPENHAGA 26 (Agerpres).
Nu de mult Per Hakkerup, mi

nistrul danez al afacerilor exter
ne, a declarat că este „imperios 
necesar" de a apăra Danemarca 
de acaparatorii vest-germani care 
achiziționează numeroase imobile 
în Danemarca și care și-ar putea 
mări și mai mult achizițiile dacă 
Danemarca va adera 
mună.

Teama de această 
zie” germană nu se 
numai la Danemarca.
Norvegia, Irlanda, Olanda, Spania, 
Franța de sud, Elveția și Italia se 
înregistrează de asemenea, cu le
gitimă îngrijorare același feno
men.

De aceea, Elveția a fost unul 
din primele state care a promul
gat o lege împotriva înstrăinării 
pămînturilor. . In noiembrie 1960, 
Consiliul național elvețian a 
tărît că străinii pot achiziționa 
mînturi numai cu aprobarea 
presă a autorităților cantonale.

ho- 
pă- 
ex-

Și în Irlanda această problemă 
se pune 
relatează 
Zeitung", 
trebarea
pe englezi de pe pămîritul lor, 
cînd noii proprietari de pămîiit 
vest-germani au devenit atît de 
aroganți încît își înconjoară noile 
lor moșii cu sîrmă ghimpată și 
închid drumuri bătătorite cu in
scripția „Intrarea interzisă".

Pe coasta spaniolă a Medite- 
ranei, în jurul orașelor Barcelona 
și Malaga, speculanții de pămîn- 
turi vest-germani achiziționează la 
prețuri derizorii întinderi vaste pe 
care le parcelează și le revînd 
apoi în Germania occidentală la 
prețuri de 20 de ori mai mari. In 
Olanda, sudul Suediei și Austria 
„așezările" vest-germane s-au în
mulțit de asemenea. Pretutindeni 
în aceste țări opinia publică cere 
legiferarea unor măsuri care să 
pună capăt acestei stări de lucruri.
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18 ani de la eliberarea deținuților 
din lagărul hitlerist de la Oswiecim

VARȘOVIA 26 (Agerpres).
La 27 ianuarie se împlinesc 18 

ani de la eliberarea deținuților 
din lagărul hitlerist de la Oswiecim 
de către armata sovietică. După 
cum transmite agenția PAP, la 25 
ianuarie s-a deschis în sălile Tea
trului National din Varșovia o ex
poziție închinată memoriei victime
lor acestui lagăr al morții. Sînt

lu-prezentate aproximativ 150 de 
crări — picturi, grafică, sculpturi

— executate în cea mai mare par
te de foști deținuți ai lagărului, 
care oglindesc adevărata față a 
fascismului, 
comise.

In seara
o adunare
din Varșovia al foștilor deținuți ai 
Oswieoimului.

©-------------

demascînd atrocitățile

aceleiași zile a avut loc 
comemorativă la Clubul

împotriva eliberării criminalului 
Fellenznazist

BONN 26 (Agerpres).
„Uniunea persoanelor persecuta

te de naziști'*  din R.F. Germană a 
protestat cu hotărîre într-o decla
rație dată publicității împotriva e- 
liberării din închisoare a 
obersturmbannfuhrer SS, 
Criminalul nazist Fellenz, 
de asasinarea a 40 000 de
civili în apropiere de Cracovia, a 
trăit liniștit după război în Ger
mania occidentală și a deținut chiar 
la Un moment dat o funcție ofi
cială în orașul Schleswig.

In declarație se arată că în timp 
ce foștii criminali naziști sînt e-

fostului 
Fellenz. 
vinovat 

locuitori

liberați din închisorile Germaniei 
occidentale, foștii antifasciști sînt 
deferiți justiției.

„Uniunea persoanelor persecu
tate de naziști" cere revizuirea de
ciziei scandaloase a tribunalului 
cu privire la punerea în libertate 
a lui Fellenz. 
a fost 
mătate 
minute 
sasinat
nu poate să stîrnească decît indig
nare în rîndurile tuturor celor ca
re cred . în dreptate și justiție", 
se spune in declarație.

De fapt Fellenz nu 
deținut decît doi ani și ju- 
în cursul anchetei. „35 de 
închisoare pentru fiecare a- 
constituie o sentință care
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La 25 ianuarie, el a a- 
C. Adoula, primul mi- 

Congo-ului, o scrisoare 
cere să precizeze „func-

insolentă, 
dresat lui 
nistru al 
in care îi
țiile" lui J. Ueo trimis de guver
nul central la Elisabethville in ca
litate de ministru-rezident. După 
cît se vede pe Chombe nu-j je
nează cîtuși de puțin faptul că 
șeful guvernului congolez nu este 
de loc obligat să-i dea socoteală 
de acțiunile sale.

Intr-o altă scrisoare adresată 
lui U Thant, secretar general al 
O.N.U., Chombe îi cere să trimită 
„cît mai grabnic" la Elisabethville 
un reprezentant special al O.N.U. 
pentru a traduce în viață planul, 
de „federalizare a Congo-ului" 
inițiat de U Thant, care prevede 
după cum se știe, o largă auto
nomie pentru Katanga.

J. Ileo, ministru-rezident al gu
vernului central al Congo-ului. a 
trecut la îndeplinirea „funcțiilor" 
sale. La 25 ianuarie el „a 
tat în mod solemn" că vor 
nestiați criminalii politici 
ghezi.

garan- 
fi am- 
katan-

☆

LONDRA 26 (Agerpres).
In'r-un apel adreșat prin 

primul ministru al Congo-ului, 
Cyrille Adoula, a cerut jandar
meriei katangheze să depună ar
mele pînă la 5 februarie. După 
cum transmite corespondentul a.- 
genției Reuter, Adoula a declarant 
că aceia care vor preda armele 
pînă la termenul fixat, nu vOr fi1., 
supuși la represiuni și vor putea 
să intre în armata națională con
goleză păstrîndu-și gradele.

©

radio

0 
a

ÎS u. h<

statul Maine 
o grevă de

printr-o viG- 
grevîștilor.

NEW YORK 26 (Agerpres).
Peste 60 000 de muncitori por

tuari din S.U.A. reiau lucrul la 
26 ianuarie în toate porturile coas
tei răsăritene de la 
pînă în Texas, după 
34 de zile.

Greva a luat sfîrșit 
torie importantă a
Patronii au fost nevoiți să majo
reze salariile muncitorilor și să re
nunțe la planurile de concediere.

Victoria greviștilor a stirnit • o 
reacție furibundă în presa bur
gheză. Ziarul „Wall Street Journal" 
— organul marii finanțe america
ne — cere ca guvernul că ia mă
suri suplimentare pentru „a pune 
sindicatele la - respect". Guvernul, 
declară ziarul, „are datoria 
tervină și să pună capăt 
lor".

Ziarul „Christian Science 
tor" își exprimă teama că
ria muncitorilor portuari va încu
raja grevele in alte ramuri ale e- 
conomiei.

să in- 
greve-

Moni- 
victo-

©.

Naționalizarea teatrelor 
din Algeria

ALGER 26 (Agerpres).
Intr-o conferință de presă care 
avut loc la Alger, Mustafa Ka- 

directorul
Algeria,

a 
teb, 
lor din
verniil algerian 
lizarea tuturor

Tiparul : ..6

general ai , teatre- 
a anuniat că gu- 

a hotărlt naționa- 
teatrelor din țară.

August" Petrosan*


