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In organizațiile de bază mici — 
preocupare susținută pentru 

îmbunătățirea muncii de primire 
în partid

Cărbune de calitate

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

Sector fruntaș

in ianuarie 1000

pe bazin
sectorul I de. la mina 

ocupă primul

Fiecare zi aduce noi izblnzi 
in munca minerilor

Minerii de la Petrila au 
pus accentul pe îmbună
tățirea calității cărbune
lui din prima lună a a- 
cestui an. Alegînd șistul 
din cărbune la locurile 
de prdducție, pușcînd se
lectiv și făcînd o podire 
corespunzătoare în aba
tajele din stratele groa 
se harnicii mineri petri- 
leni obțin succese în do
meniul calității și în lu
na februarie. Producția 
dată din abatajele minei 
în primele cinci zile din 

.-bina curentă întrece cu 
^proape 670 tone sarcina 
de plan, iar cărbunele 
este de bună calitate.

cărbunelui 
de minerii 
înregistrat 
1—5 februarie o 

de 0,5 puncte 
planificat.

petri- 
în pe-

Cenușa 
extras 
leni a 
rioada 
scădere
sub indicele 
Februarie este a doua lu
nă de cînd mina Petrila 
se situează consecutiv 
fruntașă pe bazin cu cad 
tatea cărbunelui.

Merite deosebite la a- 
cest succes au colective
le sectoarelor I și ІП. In 
vegonetele cu cărbune ie
șite ia recepție din aces
te sectoare s-au găsit ce
le 
de 
Ini

mai puține cantităti 
șist vizibil la contre» 
calității.

Candidați ai F.D.P

amplă, cuprinzătoare. Pe 
de construcții din Petro- 
piidă, numărul membrilor 

este

sec-

Experiența 
din sectoa- 

la mina A- 
III, VIII de

Colectivul sectorului I 
al minei Aninoasa s-a 
remarcat și în luna ia
nuarie prin depășirea pla
nului de producție cu 
peste 1 400 tone de căr
bune, In luna * februarie 
minerii acestui sector 
muncesc cu și mai multă 
hărnicie la extragerea 
cărbunelui'. In numai pa
tru zile din această luna 
ei au scos din abataje 
1 436 tone peste sarcina 
de plan. O cantitate d = 
aproape 140 tone de cSr- 

rbune a fost extrasă în 
afara planului în ziua de 
4 februarie. Nu întîmplă-

tor
Aninoasa 
loc în întrecerea colec
tivelor sectoarelor pro
ductive de la exploată
rile miniere din Valea 
Jiului. ............

Numele brigăzilor din 
sectorul I ca cele, con
duse de comuniștii Cris- 
tea Aurel, David Ioan, 
Gall Mihai și Angheluță 
Enache, sînt evidențiate 
zi de zi în emisiunile 
stației de radioficare
Aninoasa, iar de pe pa
noul fruntașilor 
lipsite.

din

sînt ne-

De la kilometrul doi în sus
minerii din cu- 

brigadă de înain- 
de

ort și 
cu 
la
mașini

chiar s-o 
100 metri, 
încărcarea 

alectrl-

mina Dîl- 
sapă bri- 

măsura 
Dar hărni-

Cînd 
noscuta 
țări rapide condusă 
comunistul Demeter Au
gustin au început munca 
în noul an, galeria de 
coastă de la 
ja pe care o 
gada încă nu 
2 000 de metri.
cia și pricenerea mine- 
riloi din brigadă de a fo
losi tehnica avansată la 
înaintare în piatră au 
făcut ca în luna ianua
rie galeria de coastă să 
atingă lungimea de doi 
kilometri de la ziuă și

pînă la 
întreacă 
Folosind 
sterilului
ce de încărcat cu cupă, 
pușcînd frontul de lupru 
după o schemă de pușca- 
re îmbunătățită și orga- 
nizîndu-și lucru pe b'aza 
graficului ciclic brigada 
lui Demeter Augustin a 
realizat în 
o avansare 
în galerie 
randament
steril excavat

luna ianuarie 
de 104 m.l. 
dublă și un 

de 2,50 nuc. 
pe post,

iar pe această bază o 
depășire de plan de 61 
Ia sută.

Deputății 
dovedit a 
ștești. Apreciindu-le activitatea, alegătorii din 
Petrila i-au propus din nou candidați de depu- 
tați in adunările populare ce au avut loc. In cli
șeul din stingă candidatul de deputat Anta) Io
sif, iar în clișeul din dreapta, candidatul de de
putat Florea Sabin.

Antal Iosif și Florea Sabin s-au 
fi buni gospodari ai treburilor ob-

‘Colectivul minei Petrila a extras 
tone de cărbune peste prevederile planului, situîn- 
du-se astfel în primele rînduri ale întrecerii pe bazin

O contribuție de mare preț la obținerea acesțui 
rezultat an - ndus-o minerii Sectorului III — unul 
dintre sectoarele de bază ale minei. Si au extras 
din abataje o cantitate însemnată de cărbune în 
plus. Randamentul realizat pe sector întrece pe cel 
planificat cu peste 300 kg. cărbune pe post. Viteza 
medie obținută în abataje depășește 100 metri pe 
lună. Prin realizările obținute colectivul sectorului 
III a ocupat primul loc în întrecerea cu 
sectoare productive de la mina Petrila.

Ce a stat la baza succeselor dobîndite 
harnic colectiv ?

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan
precum și în consfătuirile de producție organizate 
pe sector, colectivul sectorului III a tras concluzia 
că sprijinirea brigăzilor de mineri prin toate mij
loacele ce stau la 
portului, întărirea 
tuie principala cale 
ductivității muncii,
velul realizărilor obținute de colectivele sectoarelor 
fruntașa din Valea Jiului. Măsu
rile luate în această direcție în 
sector n-au rămas fără rezultate. 
Un exemplu în această direcție 
îl constituie brigada lui Vătafu

celelalte

de acest

pe 1963

dispoziție (îmbunătățirea 
asistenței tehnice, etc.) 
de creștere a producției 
de ridicare a sectorului

trans- 
consti- 
și pro- 
la ni-

(Continuare în pag. 3-a)

Iată un peisaj de iarnă din cartieriil de blocuri Viscoza Lupeni; se zăresc siluetele 
noului bloc-magaz In precum și ale blocurilor* C Și D, date in folosință in cea de-a doua 
jumătate a anului trecut.

I

Creșterea rîndurilor organizații
lor de partid prin primirea fn rîn- 
dul candidațîlor și a noilor mem
bri a celor mai Înaintați oameni 
ai muncii, fruntași ai luptei pen
tru înfăptuirea sarcinilor desăvîr- 
șirii construcției socialiste, care-și 
dovedesc prin fapte atașamentul 
ferm față de partid,' constituie una 
din principalele preocupări ale or
ganizațiilor de bază, 
organizațiilor de bază 
rele minei Petrila, de 
ninoasa, din sectoarele
la mina Lupeni și a altor organi
zații de bază, dovedește convingă
tor că sporirea rîndurilor lor le a- 
Sigură posibilitatea de a repartiza, 
membri și candidați de partid la 
toate locurile de muncă impor
tante, de a desfășura prin ei o 
muncă politică și organizatorică 
cuprinzătoare în vederea mobili
zării colectivelor de oameni ai 
muncii la îndeplinirea sarcinilor 
economice, la îmbunătățirea cali
tății producției, întărirea discipli
nei. Aceste organizații de bază 
reușesc să primească lunar candi
dați și noi membri de partid da
torită faptului că au atras fn jurul 
lor active fără de partid puternice, 
care alături de organizațiile 
U.T.M. constituie o importantă re
zervă pentru primirea de candidați 
și noi membri.

Experiența acestor organizații de 
bazir puternice, care în ultimii ani 
și-au sporit mult rîndurile, trebuie 
folosită din plin de către organi
zațiile de bază mici, în vederea 
îmbunătățirii muncii lor de primi
re. Pe șantierele de construcții din 
Petroșani și Vulcan, în cadrul 
I.I.L. „6 August", în unele secții 
ale Uzinei de reparat utilaj minier 
Petroșani, Ia fabrica de pline 
alte unități, organizațiile de 
au încă un număr restrîns de 
bri și candidați 
de partid. In fa

ța colectivelor a- 
cestor unități 
stau sarcini e- 
conomice impor

tante și
nil ea 

sarcini 
fn mare
de munca politică 
și organizatorică 
desfășurată 
organizațiile
bază, de. modul 
în care 
de partid 
nează pe cei din
jurul lor la mun
că spornică, 
organizațiile 
bază cu un 
măr mic

membri de 
puține ori, în ase- 
rezultatele econo- 

de obiectivele aces- 
sînt la nivelul posi-

zatorică 
șantierul 
șani, de 
și al candidaților de partid
cu mult mai mic decît al locurilor 
de muncă de pe șantier. Aceeași 
situație se prezintă și pe șantierul 
de construcții din Vulcan. La mi
na Lupeni sînt, de asemenea,
toare cu organizații de bază care 
au un număr mic de 
partid. Nu de 
menea cazuri, 
mice obținute 
tor unități nu 
bilităților.

Iată cîteva din cauzele care fac 
ca aceste organizații de bază să 
nu desfășoare o muncă de primire 
la nivelul posibilităților. In primul 
rînd, birourile acestor organizații 
de bază dovedesc formalism în 
munca cu activele lor fără de 
partid. Astfel, organizațiile de ba
ză de pe șantierele din Petroșani 
și Vulcan, din secția mecanică a 
U.R.U.M.P., de Ia IJ.L. „6 August" 
și-au rezumat preocuparea față de 
activul fără de partid la întocmi
rea unor tabele. Rar se țin confe
rințe, expuneri pentru activul fără 
de partid. Activul nu este atras pe 
bază de sarcini concrete la rezol
varea acțiunilor inițiate de orga
nizațiile de bază.

Rezultate bune în munca de pri
mire fn partid pot fi obținute a- 
colo unde în această direcție ac
ționează toți membrii de partid cu 
experiență. Nu de puține ori de a- 
ceastă sarcină se ocupă doar secre
tarul organizației de bază și unii 
din
s-au petrecut lucrurile, de 
piu, in organizația de bază 
I.I.L. „6 August". Fără să 
^4 embrii de partid cu experien-

(Continuare în pag. 3-a)

membrii birourilor, așa

și în
bază

mem-

cum 
exem- 
de la 
atragă

indepli- 
acestor 
depinde 
măsură

de 
de

membri 
antre-

Or, 
de 

nu
de

membri și candi
dați de partid, cu 
greu pot desfășu
ra o muncă po
litică șl organi-

O

Muncltorul membru de partid Boța Rusalin este 
unul dintre fruntașii secției mecanice de la 
U.R.U.M.P. El lucrează la trei mașini de rectificat, 
executînd piese de mare precizie.

La o consfătuire cu corespondenții voluntari
In sâla de ședințe se adu

naseră vreo 30 de tovarăși 
de la sectoarele minei Lo- 
nsa. Eraii mineri, maiștri mi
neri, lăcătuși, electricieni, 
tehnicieni și ingineri. Nu
mele unora dintre participant! 
sînt cunoscute de cititorii 
ziarului „Steagul roșu" prin 
articolele publicate sub sem
năturile lor. Acești tovarăși 
aa fost și printre primii care 
s-au antrenat în discuțiile 
purtate în cadrul consfătuirii 
organizate cu corespondenții 
voluntari ai ziarului.

— Mă număr de mai multi 
ani printre cititorii ziarului 
nostru local, dar prima co
respondentă pe care am tri
mis-o ■ redacției am scris-o 
abia cu un an în urmă — 
a spus tovarășul Nagy Ște- 
ian. Am scris ziarului despre 
primirea unui tînăr în marea 
familie a comuniștilor. In cu- 

după aceea am văzut în 
p irtînd titlul „Munci- 

fruntași primiți in par- 
articob.il semnat de mi

ne.' M-am bucurat mult și în 
aceeași zi am redactat al dol-

rînd 
ziar, 
tori 
tid"

lea articol pe care l-am inti
tulat „Armarea metalică cîș- 
tigă teren". De atunci aproa
pe săptăminal am trimis pe 
adresa redacției cîte un arti
col.

Minerul Burcin Gheorghe, 
maistrul minier Bratoveanu 
Gheorghe, minerul șef de bri
gadă Nedelcu Nicolae, lăcă
tușul Zatrok Alexandra, teh
nicianul Hlopețki Vasile, se
cretarul sindicatului minei 
sînt corespondenți mai vechi 
ai ziarului nostru.

In timp ce tovarășul Hlo- 
pețchi Vasile și un alt co 
respondent voluntar, Podosu 
Ștefan, aii tratat în ziar pro
bleme sportive, de petrecere 
în chip util și plăcut a tim
pului liber, minerul Burcin 
Gheorghe, a limit 
larizeze activitatea 
lui în producție, 
despre multiplele
educare a tineretului, folo
site cu succes de către or
ganizația de bază U.T.M. a 
sectorului IV. Luînd cuvîn- 
tul, tovarășul Burcin Gheor- 
gbe a sdus că este o mare

cinste să fii corespondent vo
luntar al presei de partid. 
S-a angajat ca și de acum 
încolo să popularizeze suc
cesele, să critice lipsurile.

In tot timpul consfătuirii cu 
corespondenții voluntari de 
ia mina Lonea, tehnicianul 
Podosu Stefan lua notițe. Se 
vedea pe chipul său că îl 
interesa tot ce sa discuta în 
legătură cu activitatea 
rului, a corespondenților 
luntari. Această atenție 
reflectă
care tratează probleme de 
producție cît și 
zare a timpului 
neretului,

...Consfătuirea
șit. Din sală corespondenții 
cei vechi au ieșit însoțiți de 
tovarășii Merca Teodor, Stoi
ca Ioan, Osan loan, ing. 
fanovici Călin, Ignat 
David Gheorghe, Cișmaș 
dpvic, Belu Alexandru
alți participanți la consfătui
re care au plecat hotărîți să 
devină și ei corespondenți 
voluntari ai ziarului.

MARGARETA MICA

în articolele

zia- 
vo- 
se 

sale

de organi- 
liber al ti-

a luat sfîr-

să popu- 
tinetefu- 
să scrie 

forme de

Ște- 
Ilie,
Lu-

articob.il
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Munca cu cartea 
în rindul tineretului

Unul din cei peste o mie

JOAN GUINEA 
prim-seeretar al Comitetului 
orășenesc U.TJA, Petroșani

citirea literaturii 
în anul 1955 a

sia de organizare 
a concursului a 
fost de asemenea, 
inexistentă.

Concursul 
biți cartea" 
răspîndească

«lu
are 

larg 
să-i

in munca de 
educare și cultu- 
jelizare a mase- 

ifor, cartea ocupă 
un loc deosebit 

■ de important.
Pentru a stimula 
de către tineret,
fost inițiat concursul „Iubiți car
tea”. încă de la inițierea sa, con
cursul a adus o contribuție în
semnată la popularizarea minuna
tului tezaur al culturii romînești 
și universale în rîndurile tinere
tului, la formarea la tineri a tră
săturilor înaintate specifice eoni 
structurilor societății noi, socia
liste. Din Finitul tinerilor munci
tori, țărani muncitori, elevi și in
telectuali din Valea Jiului, peste 
5000 de tineri au obținui insigna 
de „Prieten ai cărții". Numai în 
anul 1962. sub -îndrumarea orga
nizațiilor de partid, organizațiile 
U.TJ4. au reușit să atragă la 
concursul „Iubiți eartea” mai mul
te mii de tineri, din care 1300 
care au și obținut insigna „Prie
ten al cărții". Cele mai bune re
zultate în această direcție s-au 
realizat la Lonea, unde peste 400 
tineri au obținut insigna de „Prie
ten. al cărții". Acest rezultat a 
fost posibil datorită preocupării 
organizațiilor U.T.M. de la mină, 
precum și a tovarășei Ferchezeu 
Aurica, bibliotecara clubului din 
localitate, pentru organizarea u- 
nor acțiuni iot 
pentru atragerea 
rea literaturii, 
s-au obținut în
munca de popularizare a curții' și 
atragerea tinerilor la citirea lite
raturii și de către unele organi
zații U.T.M. din Lupeni și Vulcan.

Dar, deși s-au obtlnut aceste 
rezultate, în atragerea tineretului 
ța citirea literaturii, unele orga
nizații U.T.M. au încă lipsuri. Așa 
se explică, de pildă, faptul că 
din numărul mare de tineri exis
tent! la 
țini sînt 
teraturii, 
„Prieten 
U.T.M. a
doi convocarea și instruirea comi
siei concursului. La Uricani comi-

...Este electricianul de subteran 
Crișan Teodor din sectorul V al 
minei Aninoosa. Despre activitatea 
acestui 
bească 
trăiețte 
noaste 
lingă 
dauge 
multe 
menii.

язе

activi 
tineri 
de Ia

J

mai interesante, 
tinerilor la citi- 
Rezultate bune 
ultimul timp în

mina Lupeni, foarte pu- 
cititori permanenti ai Ii- 

purtători ai insignei 
al cărții". Comitetul 

tărăgănat luni de-a rin-

4

reorganizarea iui pe 
nou regulament. Noul 
creează condiții opti- 

atragerea unei mase tot

drept scop să 
cartea în riadul tineretului, 
stimuleze interesul pentru lectu
ră, să-i lărgească astfel orizontul 
de cultură generală, să contribuie 
la educarea comunistă ă tinerilor. 
Pentru ca acest concurs să cuprin
dă o masă mai mare de tineri, 
C.C, al U.T.M., fn colaborare cu 
C.QS. și cn alte instituții centrale 
au h olărit 
baza unui 
regulament 
me pentru
mai largi de tineri la citirea lite
raturii; Pe baza acestui regula
ment, precum și a indicațiilor or
ganelor superioare, s-a reorgani
zat și comisia concursului ..Iubiți 
cartea" pe orașul Petroșani care, 
cu ocazia constituirii ei, a elabo
rat un plan de măsuri privind in
tensificarea muncii cu cartea în 
rmdurile tineretului din Valea 
Jiului. De asemenea, vor fi create 
comisii ale concursului pe lingă 
toate bibliotecile din întreprinderi, 
instituții, școli, comune etc* Or
ganizațiile U.T.M. vor asigura în 
această lună prelucrarea în fața 
tinerilor a noului regulament al 
concursului.

Or. pentru îndeplinirea acestei 
sarcini, organizațiile U.T.M., în 
colaborare cu celelalte organiza
ții de masă, vor trebui să inten
sifice munca de popularizare a 
cărții, prin organizarea de expo
ziții. recenzii, simpozioane, proce
se literare, seri literare etc. In a- 
dunări generale, în căminele tine
retului trebuie organizate aseme
nea acțiuni incit fiecare tînăr să( 
devină un cititor permanent al Ii-; 
teratitrii. i

Asigurind un caracter perma
nent și un conținut bogat muncii 
cu cartea, îndemnind pe fiecare 
tînăr să devină un cititor perma
nent al literaturii, organizațiile 
U.T.M. vor obține noi succese în 
educarea comunistă a tinerei ge
nerații.

tînăr sînt gata să-ți vor- 
toți cei în mijlocul cărora 
si muncește. Cine-1 cu 

însă mai îndeaproape, pe
alte calități, nu uită să a- 

că acest tînăr stăpinește 
cunoștințe din diferite do- 
Secretul

— Nu m-ași simți bine dacă ar 
trece o zi fără să fi citit ей pu
țin cîteve pagini dintr-o carte — 
spuse tînărul Crișan într-una diu 
zilele trecute, în timp ce ne în
dreptam spre bibliotecă.

...Și pină ajunserăm la bibliote
că tînărul Crișan îmi povzsti mul
te lucruri legate de dragostea lui 
față de carte, printre care și faptul 
că are o bibliotecă personală care 
numără pină in prezent 100 de

volume. La bibliotecă, in timp 
се-și aștepta liniștit rtndnl, părea 
numai ochi și urechi. Oare cum o 
fi cartea luată de cel dinaintea 
Iri?

Am rugat-O pe tovîrăș* bibliote
cară Popa An* să-mi arate 
Unărutei Crișan.

— Este unul din cei mai 
dintre cei peste o mie de 
cititori care împrumută cărți
bibliotecă. In acest *n, a împru
mutat de Ja noi 12 cărți, iar în 
ttitfmele cinci luni ale anului tre
cut a citit ni mai puțin de 95 
Cărți.

Deci, o activitate de cititor dem
nă de lăudat, la care singurul co- 
rrrentaiiu ar fi să-f îndemnăm pe 
toți tinerii antaoseni să-r armeze 
exemplul, să devină prieteni al 
inepuizabilului izvor de cunoștin
țe — cartea.

s
In marea uzină energetică de \ 

la Paroșeni, întîlnesti la tot pa- ’» 
sui, in iafa tablourilor de co- 
mandd ale cazonelor fi turbinelor, (l 
în ateliere și laboratoare, mulți, 
toarte mulți tineri. Uzina e tînă- 
rd, creație a regimului nostru de
mocrat-popular, tlndr este fi co- 
ieciivul ei. In ruina, tinerii mun
cesc. După terminarea programu
lui ds lucru, marea lor majoritate 
învață. Unii urmează cursurile 
școlii serate, alții școala de maif-

O. VALES CU

0-

Sînt pregătiți tinerii 
pentru discuțiile finale?

Cu prilejul alegerii noului co
mitet U.T.M. pe uzină, tinerii pre
paratori du» Petrila au criticai 
pe bună dreptate pasivitatea cj 
care a fost privită de către or
ganizația U.T.M. din preparație 
munca cu. cartea și îndeosebi 
concursul „Iubiți cartea". Noul 
comitet U.T.M., în frunte cu tov. 
Felea Dumitra, secretarul comite
tului și-a îndreptat atenția spre 
remedierea acest ai neajuns. A fost 
reorganizată comisia conctirsu’ui 
„Iubiți cartea", s-a trecut la în
scrierea de noi tineri, în număr 
de 24, la concurs. Acestora li s a 
indicat felul cum să se pregăteas
că pentru discuțiile concursului.

De le înscrierea celor 24 de ti
neri Ia concurs au trecut mai bi
ne de două luni, timp suficient 
pentru ca tinerii concurențil să se 
prezinte bine pregătiți.

Dar ce s-a făcut în acest timp ? 
De curînd comitetul U.T.M. pe 
uzină a ajuns la concluzia că a 
sosit timpul pentru organizarea dis
cuțiilor finale, stabilind și data 
ținerii convorbirilor. Dar sîrrt oa
re pregătiți tinerii pentru aceste 
discuții? Să adresăm această în-

trebare unuia din cei 24 concu- 
renți, tînărului electrician Țugui 
loan.

Răspunsul vine 
pa alte întrebări 
nărui răspunde că 
văr citeva lucrări
recomandată pentru 
anii trecuți. De fapt 
ca și ceilalți tineri 
concurs au și uitat
„Iubiți cartea", deoarece de la în
scrierea 
ar mai 
de felul 
discuțiile

greoi. Abia du
și explicații, ti- 
a citit într-ade- 
din bibliografia 

concurs în 
tînărul Țugui, 

înscriși la 
de concursul

for Ia acest concurs nu 
lost întrebași de nimeni 
cuin se pregătesc pentru 
finale. latăf un neajuns

In proce- 
maiBaței 
1945, sau 
Qpere a-

H-a, 1955,- 
Uniunilor 

П-a, Edi- 
V. I. Ье-

Ргіяйе Iubiri, poezii, Editura 
pentru literatură, 1962, D. Th. 
Neeuluță: Spre țărmul dreptății* 
Editura tineretului, 1960, (Bi
blioteca școlarului nr. 21); Geor
ge Toplrceanu: Scrieri alese. 
Editura tineretului, 1959, (Biblio
teca școlarului nr. 13).

IV. Ion Luca Caragiale: Mo
mente și schițe, ediția a 11-a, 
voL 1-2, E.S.P.LA., 1959, (Bi-

La cea mai înaltă tensiune, 
Editura pentru literatură, 1961, 
(Biblioteca pentru toți nr. 95), 
TitU» Popovici: Străinul, roman. 
Ediția a 3-a, Editura tineretului, 
1959; Marin Preda: Moromeții, 
roman, E.S.P.L.A., 1960 (Biblio
teca pentru toți),- 
ГШ
Editura 
Vasile

V. I. 
Despre 
Editura 
pentru

Le-
reli- 

de
literatură politică,

Bibliografia concursului
te

Gheorghe Gheorghiu-Dej ;

> co 00 ao oo oo oo ©o oo oo oo oo co 00 o* 00 0000 001
4 K. Marx și Fr. Engels : Mani

festul Partidului Comunist; ediția 
a VEI-a, Editura tineretului. Fr. 
Engels: Rolul muncii 
sul de transformare а 
în om. Editura P.C.R., 
K. Marx, Fr. Engels. 
lese, vol. П ediția a 
V. I. Lenin : Sarcinile 
Tineretului, ediția a 
tura tineretului, 1959; 
nîn : Despre cul
tura proletară, 
Editura politică, 
1961; 
nin ; 
gie, 
stat 
1956.

II.
Raport la cel de-al IU-lea Con
gres al PALII., Editura politică, 
,1960; Gheorghe Gheorghiu-Dej : 
40 de ani de luptă a partidului. 
Editura politică, 1961; Gheorgbe 
Gheorghiu-Dej : Raport prezentat 
la sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale, 
politică, 1962; Gfceorghe 
glnu-Dei : Cuvintarea la 
aniversare de la crearea 
din broșura „40 de ani 
crearea U.T.C.", Editura 
că, 1962

III- Vasile Alecsairdri : 
Editura tineretului, 1961, 
tia Cele mai frumoase 
nr. 321; Tudor Arghezi: 
omului. E.S.P.L.A., 1955,-
Beniuc : Poezii, E.S.P.L.A.. 
(Biblioteca pentru toți nr. 13); 
George Coșbuc: Fire de tort și 
alte poezii, E.S.P.LA., I960 (Bi
blioteca școlarului nr. 28); Mi- 
had Ensinescu : Poezii, Editura 
tineretului, i960, sau Poezii, 
LS.PLA, I960, (Biblioteca pen
tru toți nr. 1); Nicolae Labis ■

Editura 
Gheor- 
a 40-a 
U.T.C., 
de la 
politi-

Poezii.
(colec- 
poezîi, 

Cîntare
Mihai 

1960.

0040000040'000004  00 00 00

w
bliotoca pentru toți); Ion Crean
gă : Amintiri, povești, povestiri, 
EJJ.P.LA., 1960, (Biblioteca pen
tru toți); Căznii Petreseu: 
om intre oameni,
1-2, Editura tineretului,
Cezar Petreseu: 
roman, voi. 1-2, 
literatură, 1959, 
tru toți); Liviu 
coala, voi. 1-2,
(Biblioteca pentru toți nt.
38); Mihail Sadoveanu: Nicoară 
Potcoavă, ediția a 
tinerelului, 1959, 
Alexandru Sabia :
E.S.P.L.A, i960;

Un 
roman, voi 

1959; 
întunecare. 

Editura pentru 
(Biblioteca 
Rebreanu : 
E,S.P.LA.

pea- 
Răs- 

1960,
37-

3-a, Editura 
(Cutezătorii); 

Scrieri alese, 
ton Slavici:

Mara, roman. Editura pentru li
teratură, 1961, (Biblioteea pen
tru toți nr. 75); Emil V Galan: 
Bărăgan, Editura tineretului, 
1955; Ivan Alecu Ghilia: Cuscrii, 
ediția a 3-a, 
Remus Luea : 
goste, roman.
literatură, 1962; Aurel Mihaie : 
Nopți înfrigurate, ediția a 3-a. 
Editura tineretului, 1961,- Fran
cis® Munteanu > Statuile nu rid 
niciodată, ediția a 3-a, Editura 
tineretului, 196?; Naov Istvan :

Radu Tudo-
Dnnărea revărsată, roman, 

pentru literatură, 1961;
Rebreanu : Casa. Editura 

pentru literatură, 
1962.

V. HonorO de 
Babac: Moș Go- 
riot, EĂPJLA., 
1959, (Biblioteca 

toți); Alexandr Fadeev: 
Gardă, ediția a VlI-a, 
tineretului, 1961; Maxim 

ediția a IV-a, E-

pentru 
Tteăia 
Editura 
Gorki: Mai
ditura pentru literatură univer
sală, 1961; Giovagnoii Rafaelo ■ 
Spartacus, ediția a 4-a, Editura 
tineretului, І961 ; Ketlinskaia 
Vera : Altfel nu face să trăiești, g 
Editura pentru literatură uni
versal,; 1962; Nicolai Ostrov- 
sehi: Așa s-a călit oțetul. Edi
tura tineretului, 1960, (Cuteză
torii); Mihail Șolobov * Soarta 
unui “и, ediția a lV-a, Editu

ra pentru literatură universală.
1961,- Ethel Voinich: Tăunul 
ediția a IV-a, Editura tineretu
lui, 1961; Emile Zoia: Geminat. 
E.S.P.LA., I960, (Biblioteca pen
tru toți nr. 50-51).

tri, cursurile de calificare, sau 
pregătesc examenele pentru îrtvd- 
țămlntui super for. $1 lotuși a- 
cești tineri, ocupați cu munca ș* 
învățătura, au îndrăgit mult mi
nunatul tezaur al literaturii.

Concursul „Iubiți cartea", că
ruia organizația U.T.M. fi acordă 
crtenția cuvenită, a contribuit mult 
la dezvoltarea interesului tinerilor 
energeticieru pentru țfteratură. 
Lozinca organizației U.T.M. este 
ea fiecare tînăr de Ia uzină sa 
devină prieten al cârtii.

Acest obiectiv 
se înfăptui. Un 
tineri din uzină 
din anii trecufi 
al cărții'. Recent, în urma con
vorbirilor finale organizate de co
misia concursului, alți 20 de ti
neri, intre care electricianul Crac 
loslf, tehnicianul Scorțea Sergius, 
manlaforul Mihăflescu Fiorea, au 
obținut această insignă, in pre
zent, aifi 60 de tineri înscriși la 
concurs se pregătesc pentru con
vorbirile iinaie.

Pentru obținerea acestor rezul
tate, comitetul 'U.T.M.“aI uzinei a 

{desfășurat o muncă susținută. Ih 
priPiui rind, comitetul U.T.M. a 
Îndrumat tinerii să-și formeze, 
iiecme, biblioteci personale, care 
să cuprindă lucrările indicate In 
bibliografia concursului. In cadrul 
grupelor de tineret sfnt nelipsite 
recenziile cărților prevăzute in 
concurs. La или din recentele 
joi de tinerel, tînărul licău Pa
vel, purtător ai insignei „Prieten 
al cărții" a ținut o asemenea re
cenzie. In mal multe puncte din 
uzină au fost organizate vitrine 
cu cărți. Comitetul U.TM. are ar. 
registru in care sini trecuți ti
nerii participant la concurs șl 
In care, pe parcurs, sînt trecute 
cărțile citite dfn bfbltogtalia con
cursului. Această evidență dă co
mitetului U.T.M. posibilitatea de a'1 
urmări în permanență desftfșurorea ,1 
concursului, de a duce o susținu- il 
tă mancă de ia om la om pentru i ’ 
înfăptuirea obiecttvukri: toți tine- 1 
rii din uzină — purtători ai insig- ' 
nel „Prieten al cărții"

&
(.*
Ș

I

a cărui remediere șe ridică impe
rios în fața organizației U.T.M., 
in fața comisiei de organizare a 
concursului dș la preparați a Pe- 
trila.

Bibli&tecă fruntașă
In urma concursului ce s-a des

fășurat între bibliotecile sindica
telor din Valea Jiului, pe locul 
fruntaș s-a situat biblioteca sindi
catului minerilor din Lonea. Des
pre munca desfășurată la această 
bibliotecă în semestrul H si anului 
trecut, cît a durat concursul, re
dăm citeva cifre, suficiente pentru 
a justifica locul fruntaș ocupat în 
concurs. La 1 iulie 1962, biblioteca 
număra 12.488 volume, avind 864 
de cititori dintre care 422 munci
tori. In perioada concursului nu
mărul de cititori a crescut la 2 021, 
dintre care 1 578 muncitori. A cres
cut, de asemenea, numărul volu
melor la 12784. S-ав organizat 
peste 140 acțiuni de masă cu car
tea, la care au participat 3100 
cetățeni.

Ir

e pe cale de i 
număr de 59 de
au obținut încă 
insigna „Prieten

i l 1 I »I I1 I
A
’1
Я

l

I

I i 
!

ѴИ
te Înscrie Ia 

U.T.M. la 
la... comitetul 
concurs, cred

concursul 
biblioteca 

U.T.M,
Că am să

La mina Uricani, tinerii doresc să
„Iubiți cartea" sînt trimiși de la comitetul 
«lubului, iar bibliotecara clubului li trimite

Tînărul: Fină reușesc sâ mă înscriu te 
amețesc I

NOTĂ -. Pentru a primi insig- g 
na de „Prieten al cărții" tinerii g 
trebuie să citească cite o carte g 
din fiecare grupă și ей puțin 3 8 
cărți la alegere, una de litera | 

tură romînă. una de literatură g 
universală și una de populari- g 
zare a științei si tehnicii. 8o

осооооооооооооооооооооооооосоооооооооооор

E.S.P.LA,, i960; 
Poveste de dra
Editura pentru
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Însemnare

Mai lipsește activitatea
planul tematic de 
preocupările cabine- 
peniro răspîndirea 
ori a comisiei pen- 
prodnetivltătii mun-

valorilor pe 
inovații sau 
tulul tehnic 
cărții tehnice 
trn creșterea
cir și a vitezelor de avansare, re
ducerea consumului de lemn de 
mină și cherestea, pentru intensi
ficare» propagandei tehnice etc. 
Dar despre cîte alte probleme de 
care se ocupa C.I.T. nu s-ar putea 
set ie.
făcut 
să f 
С.1.Т.
vitatea.

Pentru aceasta insă ад ее re 
un singur lucru și anume: 
t* de» gazetei de perete 
ceea ce-i lipsește aCti-

1. SRÂDEANU

Un indice care 
umbrește succesul
Deși au obținut lună de lună, 

în anul trecut, importante depă
șiri de plan, totuși, minerii ani
nasem nu-și considerau sucsesul 
deplin datorită neîncadrării în in
dicii de calitate. In luna ianua
rie au fost înregistrate 327 tone 
penalizări. Această penalizare se 
datorește în întregime ceaușei, ca
re a fost cu 0,6 procente peste cel 
admis. Faptul că ia umiditate și 
granulație cărbunele aninoseniicr 
a fost chiar sub normele admise 
dovedește că dacă se va insista 
mai mult și asupra cenușei in seurt 
timp minerit aninoseni vor putea 
Îmbunătăți calitatea cărbunelui dat 
de ei. .

LA CLUBUL DIN PETRILA

Activitate culturala intensa
Pregătirile continuă
Tot mai nmlți artiști amatori din 

Petrila îndrăgesc opereta. Sub în
drumarea actorului Hașeganu Va
cile de Ia Tsatrul de stat din Pe
troșani, artiștii amatori din Petrila 
au pregătit și prezentat pfnă în 
prezent două operete. Este vorba 
de opereta „Silvie" de Kalman cu

interpret, care s-au străduit să 
dea totul pentru reușita specta
colului. Timpul s-a scurs pe ne
așteptata, iar strădania tinerilor 
artiști amatori a fost răsplătită 
cu îndelungi aplauze de entuziaș
tii spectatori. Premiera operetei 
„Vînt de liberttae" se bucurase 
de succes...

distanță pri
de această 

căreia stră- 
lucrate cu 

Gazeta

- ' raar: EAS

Una dintre realizările din anul 
trecut cu care figurează comisia 
inginerilor și tehnicienilor de lat 
mina Petrila este o frumoasă ga
zetă de perete. Intr-adevăr gaze
ta de perete C.I.T. de pe lingă co
mitetul sindicatului de la mina 
Petrila poate rivaliza cu multe 
surate din Valea Jiului, în ale 
esteticii Comisia inginerilor și 
tehnicienilor petrdeni s-a îngrijit 
să aibă o gazetă atrăgătoare. Ga
zeta este luminată fluorescent, 
ilustrată cu fotografii din dome
niul tehnicii miniere, iar chenarele 
pentru articole sugestiv ornamen
tate.

Cînd pătrunzi în sala de apel 
a minei Petrila de ia 
virile îți sînt atrase 
gazetă, din mijlocul 
lucesc inițialele C.I.T.
gust din metal nichelat, 
îți face impresie bună la prima 
vedere șt prin componența colec
tivului de redacție alcătuit din pa
tru ingineri: Stoica Emil, Hanning 
Enteric. Marinescu Lia și Nedeles- 
cu iulian. Deci un colectiv „ta
re" I De altfel posibilitățile colec
tivului gazetei și ale colaboratori
lor ce contribuie la scoaterea e- 
dițiilor sint scoase în evidență și 
de articolele afișate în care sînt 
tratate probleme tehnice impor
tante, interesante. Astfel, tov. ing 
Rusii Aurel semnează articolul 

^Susținerea metalică a galeriilor 
>ia mina Petrila", ing. Marinescu
Lia — articolul „Citiți cartea teh
nică". ing. Pătraică Grigore — ar
ticolul „Pertcrajul umed — me
todă eficace pentru combaterea 
prafului la perforarea găurilor de 
mină" ing. Stoicescu Ioan — ar
ticolul „Susținerea metalică în a- 
bateje cameră". Interesant este și 
articolul despre istoricul cercetă
rii zăcămintelor de cărbuni sem
nat de ing [Iade Gheorghe.

Desigur, articolele amintite au 
fost citite eu interes, s-au 
de aprecierea muncitorilor 
drelor tehnico-ingfnerești 
mina Petrila. Aceasta a 
luna decembrie 1962. Acum însă 
articolele nu mai 
nimeni interes, cu 
din ele abordează

/ continuă să 
colectivul 
schimbarea 
mai exista

, se scrie în .
zeze cuceririle tehnicii miniere 
avansate în alte domenii și preo
cupările comisiei inginerilor și 
tehnicienilor. Teme există o mul
țime,- producția, viața le oferă ce
lor interesați zi de zi. Colectivul 
minei Petrila a pășit într-un an 
nou cu sarcini de producție spo
rite. Despre cîte aspecte nu s-ar 
putea scrie la gazeta CJ.T. De e- 
xemplu, o temă ar fi realizarea 
planului tehnic pe anul 1963, o 
altă temă axarea activității ino-

bucurat 
și ca

de la 
fost în

prezintă pentru 
toate că unele 
probleme care 

actualitate. Dar 
fntîrzie cu

i fie de
gazetei
lor, de parcă nu ar 

alte teme pe care să 
articole, să se populari - 

cuceririle
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ță Ia sprijinirea și formarea celor 
care nutreau dorința de a intra in 
partid, această organizație de bază 
n-a primit, în mai multe luni la 
rind, nici un candidat. Abia In ul
tima perioadă lucrările s-au îmbu
nătățit intr-o oarecare măsură, 
dar trebuie făcut aurit mai mult 
îndeosebi îa ce privește îmbunătă
țirea muncii de primire îu rîndul 
femeilor muncitoare, deoarece în 
această direcție organizația de 
bază de Ia „6 August" are mari 
posibilități. Nici în secția meca
nică a UJt.U.M.P.-iiilui nu sint a- 
trași ia munca de primire și 
comuniști in afară de membrii 
roului.

Este, de asemenea, mult sub 
siMIitățl numărul de candidați
partid primiți din rindul ntentiști- 
lor. Pe șantierul din Petroșani- de 
exemplu, lucrează numeroși tineri 
utemlști, care nutresc dorința de a 
purta înaltul titlu de comunist. In 
sdahnK organizația U.TAi. nu are 
nici măcar în evidență pe toți ute- 
miștii de pe șantier și nici n-a fost 
ajutată corespunzător de organiza-

aiți
bi-

po- 
de

conferința

Conferințe la sate
In ziua de 3 februarie a.c., în 

toate căminele culturale din Valea 
Jiului s-a prezentat
„Transformarea plantelor și anima
lelor în folosul omului". Conferin
țele ан fost susținute de către ca
drele didactice de specialitate de 
la școlile medii și de 8 ani din 
Valea Jfirlui. Be au fost audiate 
de peste 800 de țărani muncitori 
din comune șt sate. Conferința 
expusă Ia căminul cultural din. 

Jieț de tovarășa profesoară iancu 
Emilia a
Vărășiț!. 
artistică 
prezentat 
fistic.

ția de partid pentru identificarea 
tuturor utemiștilor în vederea des
fășurării unei susținute munci po
litice șf educative în rîndul tine
retului.

Organizațiile de bază mici tre
buie să facă mult mai mult pentru 
întărirea rîndurilor lor prin primi
rea de candidați și noi membri. 
Formindu-și active iară de partid 
puternice, care să participe activ 
ia munca politică atrăgînd pe toți 
membrii de partid cu experiență 
în sprijinul celor care doresc să 
intre în rindul candidaților, îmbu
nătățind munca de educare in rîn
dul tineretului, aceste organizații 
de bază pot primi un număr spo
rit de candidați și de noi membri. 
Comitetele de partid trebuie să a- 
corde un ajutor mai mare acestor 
organizații de bază,, prin generali
zarea experienței organizațiilor de 
bază care desfășoară o muncă rod
nică de primire, ajutîndu-le con
cret să aplice această experiență. 
Chiar unele organizații de bază 
mici dovedesc că atunci cînd exis
tă preocupare, pot ti obținute re
zultate bune în munca de primire. 
In organizația de bază de la B.U.T. 
Livezeni își fac stagiul 7 candi
dați iar aiți 6 muncitori fruntași 
au Înaintat biroului cereri de pri
mire. Rezultate bune in munca de 
primire obține și organizația de 
bază de pe șantierul de construc
ții din tupeul, precum și «uite 
altele care dovedesc preocupare 
permanentă față de această impor
tantă sarcină.

Îmbunătățind munca de primire, 
organizațiile de bază mici iși vor 
putea spori capacitate» de mobi
lizare a colectivelor in cadrul că
rora fșf desfășoară activitatea la 
Îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
care le stau în față.

ai
opereta de libertate"

clubului mundtotesc din Petrila.
Moment coregrafic de la o repetiție cu 
pusă in scenă de artiștii amatori

Jr

care au fost prezentate peste 20 
de spectacole în localității? din 
Valea Jiului $1 de opereta „Vînt 
de libertate" de Dunaevski...

Zilele trecute, grupuri compac
ts de petrileni se perindau . în- 
tr-un singur sens. Pe drum toți 
discutau despre același lucru —- 
despre spectacol.

„Trebuie să fie frumos" — își 
spuneau. Băieții noștri nu ne-aa 
făcut niciodată de rîs. Erau ne
răbdători, firește să-și vadă din 
nou la lucra artiștii amatori pe 
care i-au îndrăgit atît de mult. 
In mintea celor 500 de specta
tori care au luat loc în saLa clu- 
bulii, mai stăruiau încă ecourile 
operetei „Silvia" cu саге-i cuceri
seră cu adevărat De aceea, bucu
ria cu care așteptau să-i revadă 
pe soții Haidu — Ștefan și Irina 
cit și pe ceilalți era pe deplin jus
tificată.

Ls deschiderea cortinei, liniștea 
adîncă, care dominase pînă atunci 
întreaga sală, a fost alungată pen
tru un moment de 
nice. Tinerii artiști 
leni au intrat în 
colul a început,
muzicii pline de expresivitate și 
forjă 
rind 
cop 
țiu,
gustin și lonescu Viorica, Kim 
Maria și Moțoc Viorel și ceilalți

înarmate cu £&-

pînă vine tovarășa 
arată-mi și
face aici

mie te 
unghiul

Aroitr lisimphi. Și
Măriei diș cunoștin-

aplauze puter- 
rraatori petri- 

scenă. Specta- 
In acordurile

artistică s-au perindat pe 
prin fața spectatorilor, Pri- 
Eugrnia și Căiugăru Hora- 
soții Haidu, Dumbravă Au-

învață croitoria
46 de fete și femei își așteap

tă instructoarea.
iete și creioane, cu echere și ti
pare, aceste gospodine au deve
nit eleve, aici la chb. Și-au ocu
pat locurile la mese și își revăd 
notfțele.

— Arotta, 
instructoare, 
rog cum se 
umănrlni ?

— Păi, e 
împărtășește 
(ele sale.

Dalcoș Arolta este doar una din 
fruntașele cercului de croitorie 
ciclul III, deschis la clubul mun
citoresc din Petrila la 15 decem
brie 1962.

— E adevărat că acum sint abia 
la început, dar conștiinciozitatea 
și preocuparea multora dintre ele 
printre care Rădulescu Іиііева, 
Pîrvulescu Maria, Țiclete Ioana, 
Cerchezan Elisabeta, Erdei Roza
lia și altele, ne îndreptățesc să 
credem că peste 6 luni ele vor 
putea să-și lucreze singure anumi
te lucruri pentru gospodărie — 
spunea iov. Anghei Matilda, in- 
structoarea cercului. Luna aceasta 
— continua ea — cele 46 de 
cursante din ciclu] 1 vor susține 
examenu) de absolvire ai cercului. 
Sint mulțumită de comportarea e- 
levelor mele.

atras 200 de țărani înto- 
Diipă conferință echipa 

a căminului cultural a 
un frumos program ar*

K. BALȘAN 
corespondent

La baza succeselor obținute - 
sprijinirea brigăzilor miniere

(Urmare din pag. I-aj

Petru. Aceasta a obținut în. luna 
ianuarie rezultate mult superioa
re tată de luna precedentă. Ce 
schimbări s-au petrecut în con
dițiile de lucru ale brigăzii ? In 
primul rînd trecerea membrilor 

brigăzii la exploatarea abatajului 
camera nr. 4 vest. Lucrările mi
niere de li abatajul acestei bri
găzi au fost puse la punct, trans
portul lemnului făcîndu-se în 
condiții normale. La sporul de pro
ducție al brigăzii hi Vătafu a 
contribuit și întărirea asistenței 
tîhnice. Conducerea sectorului a 
tintft serrna că brigada are nevo'.e 
de ajutor tehnic și de aceea a 
fost încredințată unuia dintre teh
nicienii fruntași ai sectorului. Re
zultatele acestor măsuri sint cît 
se poate de bune. Brigada mine
rului Vătafu Petru se numără în 
prezent prinți a brigăzile bune ale 
minei Petrila. In luna trecută, 
membrii acestei brigăzi au extras 
din abatajul lor circa 200 tone

depășește șase 
post.

brigăzi mai sia- 
crlificați, întreti-

de cărbune peste plan. Randa
mentul realizat 
tone cărbune pe 

întărirea unor 
be cu muncitori
narea galeriilor de transport, asi
gurarea iluminatului electric la 
toate abatajele, extinderea armă
rii mixte in abataje eint, de ase
menea preocupări ale conducerii 
sectorului III.

Colectivul sectorului Iii s-a an
gajat ca în acest an să extragă 
4 200 tone de cărbune energetic, 
să sporească productivitatea mun
cii la peste trei tone cărbune pe 
post și să reducă prețul de cost 
cu un leu pe fiecare tonă de căr
bune extrasă.

întregul colectiv il sectorului 
este hotărit ca angajamentele lua
te să le îndeplinească și să le de
pășească. In sprijinul acestora stau 
experiența bună acumulată, munca 
entuziastă a minerilor și tehnicie
nilor din sector precum și condi
țiile bune da lucru create în aba
taje.

CARNET : ÎNCREDERE
întreaga școală era cufundat ă 

intr-o liniște adîncâ. In sălile de 
clasă spațioase și curate, elevii 
învățau, acumulau noi cunoștin
țe.

In sala proiesorilor, un om in 
virstă, cu bogăție de ghiocei la 
t Împle, sta aplecat asupra unui 
album. Se opri ia una din pagini. 
Poartă titlul: „Valea plîngetii". 
Privi tăcut și îngindurai ilustra
țiile. Și gîndurile îi zburară un
deva, aievea parcă, spre vremu
rile de demult, care nu se var 
Întoarce niciodată. Mai mult pen
tru sine, evocind In gînd cu a- 
mărăciune trecutul i — Da, așa 
se numeau aceste locuri — „Va
lea pltngerH~... Grea și plină de 
nevoi era viața oamenilot тип
ец de odinioară. Ca pretutindeni 
în țara noastră a lost greu și la 
noi, în Bărbate ni, In odăile mici, 
insalubre și întunecoase, sărăcia 
tăcea casă bună cu foametea și 
neștiința. La școală pipernicita și 
friguroasă, cu săli de clasă mici, 
învățau puțini copii, Flămînzi și 
sărăcăcios îmbrăcați se înghe
suiau cite 3—4 intr-o bancă. Iar
na aducea fiecare cite un lemn de 
loc ia subsuoară pentru a mal 
schimba puțin 
Dar,..

Deodată omul 
opri. Privea o
bum care contrasta puternic cu

aerul din clasă.

cu părul nins se 
altă filă din al-

prima. Deasupra scria: „Valea fe
riciri/". Fața i se Însenină. Dîrele 
ușoare de lumină ce-i străluceau 
in priviri trădau un sentiment de 
bucurie, de mulțumire sufleteas
că. Din nou îl copleșită gîndurile. 
Desigur, că în aceste clipe, omul 
acesta cărunt, care a trăit acele 
vremi de tristă amintire, se gfn- 
dea Ia timpuriii de azi, ia viața 
nouă și luminoasă pe care o 
trăim, la votatul fericit ai tine
rei generații. După се-ți netezi 
șuvița de pâr ce-i cădea din cfnd 
în cînd pe frunte își continuă 
firul gindurilor:

— Deosebirea dintre ieri și azi 
este prea mate ca s-o exprimăm 
prin cuvinte. Ceea ce ochii minții 
văd și inima simte este mai con
vingător decît toate cuvintele...

Gîndurile tovarășului Tetileănu 
Emil, directorul Școlii de 8 ani 
nr ,3 din Lupe ni sint pe deplin 
justificate.

Astăzi, elevii din Bărbăteni, ca 
din întreaga noastră țară, au con
diții optime de viață șt învăță
tură. ba începutul acestui an șco
lar pentru elevii din Bărbăteni 
au fost date în folosință încă 
doua săli de clasă. Procesul de 
învăță mint din școaiă s-a Îmbu
nătății 
trecuți, 
mestru 
moașe

considerabil tată de 
iar siîrșhul primului 

a consemnat rezultate 
în cataloagele școlii.

ОЛІІ 
tri- 
iru-

Cu o vechime de nouă ard con- e 
seeutiv în funcția de director • 
de școală, tovarășul Tetileănu J 
Bmil a acumulai o vrută ezperien. ♦ 
ță, adueîndu-și din plin centri- • 
buția la succesele obținute de J 
Școala de 8 ani nr. 3 din Lupani ♦ 
in ultimii ani. Pentru mentala • 
sale in activitatea de educator șl • 
pedagog, tovarășul Tetilearea Emil J 
este stimat ți apreciat de cadrele • 
didactice în rindul cărora iucrea- ♦ 
zd, de elevi, de săteni. La toate » 
acestea s-au gfndit zilele trecute J 
locuitorii satului Bărbăteni, cînd • 
l-au propus candidat în efreum- • 
scripția a 98-a a orașului Lupem X 
pentru alegerile de depilați iii ♦ 
staturile populare de la 3 martie. ♦

Țăranul întovărășit Bistrian Ioan • 
ca și ceilalți săteni care au luat J 
cuvîntui a vorba cu multă căi- • 
dură despre directorul școlii. •

— Se preocupă cu grijă de co- * 
piii noștri, de educarea și școla- J 
rUarea lor — a spus mecanicul ♦ 
etdptea Mircea. Este mereu în i 
mijioctil nostru, al copiilor, al J 
t.'nerilor la căminul cultural, de • 
aceea noi îl iubim. ,

-lin om In vîrstă, încărunțit • 
de mersui vremii, sta aplecat asu- J 
pra unui album. II răsfoia atent ♦ 
si părea mulțumit. Avea și de ce: ♦ 
Știe ca oamenii din comună au • 
increoere în el. Se va strădui să • 
ie-o coniirme și pe mas departe • 
prin munca de pedagoș și gos- • 
podar al treburilor obștești. X

D. GHTOIVfiA X
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Asiei și Africii
în legătură cu convocarea 
unei conferințe comerciale 

internaționale
NEW YORK 6 (Agerpres).
La New York și-a încheiat lu

crările prima sesiune a Comitetu
lui de pregătire în vederea convo
cării unei conferințe comerciale 
internaționale a O.N.U.

Ordinea de zi preliminară a vi
itoarei conferințe aprobată de co
mitet, cuprinde probleme ca ana
liza tendințelor din comerțul in
ternațional, nevoile comerciale ale 
țărilor slab dezvoltate, probleme
le comerțului dintre țările dez
voltate din punct de vedere in
dustrial și țările mai puțin dezvol
tate. problemele comerțului dintre 
țările cu sisteme sociale diferite. 
In ordinea de zi preliminară adop
tată de comitet și-au găsit reflec
tarea propunerile Uniunii Sovietice 
îndreptate spre dezvoltarea co
merțului reciproc avantajos, cum 
sînt problema comerțului dintre 
țările cu sisteme sociale diferite, 
problema principiilor de bază 
re să reglementeze comerțul 
ternațional.

_=©=—
V

ca- 
in-

„Anglia trebuie 
să-și dezvolte comerțul

си U.R.S.S.“
LONDRA 6 (Agerpres).
Este de datoria guvernului 

contribuie pe toate căile la dezvol
tarea comerțului anglo-sovietic, a 
declarat la 5 februarie în Camera 
Comunelor deputatul laburist inde
pendent Emrys Hughes.

Guvernul Angliei, a subliniat 
Hughes, trebuie să salute orice 
inițiativă „îndreptată spre îmbună
tățirea relațiilor cu Uniunea Sovi
etică".

să

BERLIN 6 (Agerpres).
La 5 februarie ambasadorul 

U R.S.S. în R.D.G., P. A. Abrasi- 
mov, a vizitat pe președintele Ca
merei Populare a R.D. German j. 
Johannes Dieckmann, și i-a гепй> 
scrisoarea președintelui Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., I. Spiridinov, și preșe
dintelui Sovietului Naționalită&>OT 
a! Sovietului Suprem al U.RĂS. 
I. Peive, referitoare la procesul іи- 
tentat Uniunii persoanelor perse
cutate de naziști.

Sovietul Suprem al U.R.S.S., se

împărtășește 
vedere al

ca 
re
al 
că

spune în scrisoare, 
întrutotul punctul de 
Camerei Populare a R.D.G. în 
Plivește acest act rușinos de 
presiune. Sovietul Suprem 
U.RJ&S. își exprimă speranța
lorțfile democratice ale poporu- 
M german, cu sprijinul popoarelor 
ваЬйоаге de pace din întreaga lu
am vot zădărnici intențiile cri- 

ale militariștilor și revan- 
IWzScr din Germania occidentală 
ș* mai vor permite reprimarea lup- 
tăiwilor împotriva fascismului și 
itabeiului.

o

Oamenii muncii din Italia luptă 
împotriva ofensivei monopolurilor

de a încheia contracte со
пи numai pe plan națio- 
și în diferite întreprinderi, 

februarie, muncitorii me- 
unde sîut

ROMA 6 (Agerpres).
Aproximativ un milion de mun

citori de la. uzinele particulare 
consli uctoare de mașini și meta
lurgice liptă de cîteva luni pen
tru recunoașterea dreptului sindi
catelor 
lective 
nai, ci

La 5
talurgiști din Milano, 
concentrate un număr deosebit de 
mare de întreprinderi din această 
ramură 
o demonstrație de masă în 
za 
a 
Să 
să 
nu 
niior.

Pretutindeni în întreprinderi se 
desfășoară stringer ea de mijloace 
pentru „fondul solidarității mun
citorești" cu greviștii. Numai la 
Bologna în acest fond s-au colec
tat peste un milion de lire.

Cele trei principale centrale sin- 
Confederatia 

din Italia - 
a sindicatelor

industrială, au organizat 
„Piaz- 

del Duomo" — piața centrală 
orașului. Muncitorii au hotărît 
ocupe „Piazza del Duomo" și 
nu o părăsească atîta timp cît 
va fi zdrobită rezistența patro-

oamenilor muncii și Uniunea ita
liană a muncii — au hotărît în 
unanimitate să organizeze la 8 fe
bruarie o grevă generală de soli
daritate cu metalurgiștii. Această 
hotărîre, primită eu entuziasm de 
toți oamenii muncii din Italia, a 
speriat Serios pe fabricanți. Berti- 
nelli, ministrul muncii și prevede 
rilor sociale, a adresat sindicate
lor chemarea de a relua imediat, 
tratativele cu privire la reglemen
tarea conflictului de muncă între 
muncitori și proprietarii întreprin
derilor din • industria metalurgiei 
prelucrătoare și construcțiile de 
mașini.

Se află, de asemenea, în grevă 
medicii și personalul de servicii' 
de la spitale și instituții medico- 
sanitare. La 5 februarie, a avut loc 
o gravă de 24 de ore a minerilo- 
bazinului carbonifer 
Sardinia. Minerii 
triva întreruperii 
a tratativelor cu 
ierea unui nou 
pe plan național
din industria cărbunelui1. Au decla1- 
rat o grevă de șapte zile telegra- 
fiștii de la societatea „Italcable".

Au desfășurat o impunătoare 
grevă pe plan național cadrele di
dactice de la universitățile italie
ne, care cer guvernului îndeplini
rea obligației asumate de a efee 
tua o reformă a învățămîntului su
perior și de a îmbunătăți situația 
materială a corpului didactic și a 
studenților. Trebuie menționată, de 
asemenea, grsva muncitorilor de la 
fabricile de tutun din Italia, care 
luptă pentru îmbunătățirea situa
ției materiale.

„Sulcis" din 
protestează impo- 
de către patroni 
privire la înche- 
eontrăct colectiv 
pentru lucrătorii

dicaie din țară — 
Generală a Muncii 
Confederația italiană

= SAS3:

W. Lippmann despre situafia 
economică a S.U.A.

NEW YORK 6 (Agerpres).
Intr-un articol în care analizea

ză noul buget a) Statelor Unite 
cunoscutul ziarist american Walter 
Lippmann prezintă în culori sum
bre situația * economică a S.U.A. 
El arată că președintei» Kennedy 
preconizează sporirea planificată a 
deficitului bugetar considerînd că 
în felul acesta se va putea face 
față „unei probleme economice care 
s-a ivit pentru prima dată pe la 
sfîrșitul anului 1957".

In ce constă această problemă ? 
După cum arată Lippmann, „ea 
provine din existența unei stări 
cronice de rămînere în urmă a 
economiei: nivelul mediu al șoma
jului a crescut Йе la 4 la sută 
pentru anii 1947—1957 pînă la 6 
la sută de atunci încoace. Econo
mia americană a 
deoarece totalul
în urmă, iar investițiile de capi
tal au fost în consecință necores- 
pțfcnzătoare. Lippmann arată că 
dacă rămînerea în urmă cronică 
manifestată cu începere din 195? 
se datorește „totalului insuficient 
al cererii" pare logic să se presu 
pună că reducerea de impozite 
preconizată de administratis va

rămas în urmă, 
cererii a rămas

duce la sporirea cererii de măr 
furi. In același timp însă, după 
cum scrie Lippmann „mulți con
sideră că principiul în baza căruia 
acționează administrația este nebu
nesc și imoral. Ei 
impozitele trebuie 
trebuie schilibrat 
printr-o reducere 
guvernamentale", 
acestor cheltuieli j 
tul american
de 12 miliarde de dolari al buge
tului pe 1964 nu poate fi anulat 
sau redus decît prin reducerea ce
lui mai important capitol al chel
tuielilor bugetare: capitolul alo
cațiilor militare care înghit 55 de 
miliarde de dolari. „Adevărul este, 
subliniază Lippmann, că cei care 
doresc cu adevărat reducerea chel
tuielilor guvernamentale cu o su
mă egală cu deficitul trebuie fie 
să admită reducerea cheltuielilor 
militare, fie să renunțe la speran
ța ~cT5~ te echilibra bugetul.

Dar lippmann este împotriva re
ducem cheltuielilor militare, ceea 
ce îl face să ajungă Ia concluzia 
că „nu există ieșire din această 
situație'.

i afirmă că, deși 
reduse, bugetul 
în același timp 

a cheltuielilor 
Or, din analiza 

făcută de ziaris- 
reiese că deficitul

©

Val de represiune în Brunei
DJAKARTA 6 (Agerpres).

In protectoratul englez Brunei, 
unde colonialiștii au reprimat re- 
cenț răscoala poporului _ împotriva 
dominației englezilor, toate închi
sorile și celelalte clădiri adeevate 
pentru detențiune din această pose
siune engleză sînt arhipline.

După cum anunță agenția Anta-

ra, 
au
re

cinemarea
proximativ 200 
sînt acuzate de 
sau indirectă a 
mișcarea pentru 
tectoratului.

în 
La

engleze 
înehisoa- 
închisoa"

deținute a-

autoritățile coloniale 
transformat recent 
un cinematograf, 

sînt
de persoane care 
sprijinirea directă 
participanților la 

independenta pro-

Conferința de solidaritate 
a popoarelor

MOSH 6 (Agerpres).
Cea de-a treia conferință de soli

daritate a popoarelor Asiei și A- 
fricii își continuă lucrările.

La 5 februarie, în cadrul ședin
ței de dimineață, conducătorul de
legației indiene Ia conferință, Lall, 
a exprimat mulțumiri guvernului 
și poporului Uniunii Sovietice pen
tru lupta sa permanentă pentru 
pace în întreaga lume și pentru 
promovarea politicii de coexisten
ță pașnică.

Conducătorul delegației indiene 
a cerut delegațiilor la conferință 
să lupte pentru deplina indepen
dentă națională a țărilor Asiei și 
Africii, pentru dezvoltarea lor e- 
conomică împotriva mizeriei.

La cuvînt a urmat conducăto
rul delegației coloniei engleze 
Kenya, Oginya Odinga, vicepreșe
dinte al Uniunii naționale africane 
din Kenya.

Oginga Odinga a cerut să 
întărească unitatea popoarelor 
siei și Africii. Noi, a declarat 
sprijinim întrutotul ideea panafri- 
canismului, care urmărește crearea 
unui puterni'" bastion al libertății 
pe continentul african, pentru a 
face imposibilă imperialismului o 
nouă penetrație pe pămîntul afri
can.

Prof. Tokumațu Sakamoto, con
ducătorul delegației japoneze, a ce
rut lichidarea bazelor americane 
de pe pămîntul Japoniei și resti
tuirea către Japonia a Okinawei, 
ocupată în mod ilegal de S.U.A.

La ședința de dimineață a confe-

a popoarelor 
luat cuvîntul 

conducătorul

oameni d > pe

treburile intern» 
și state. Dar ea 
consideră ca o 

sa să acorde

se
A-
el.

rinței au mai luat cuvîntul repre
zentanții Algeriei și Indoneziei.

La ședința din seara zilei de 5 
februarie a celei de-a treia confe
rințe de solidaritate 
Asiei și Africii a 
Meshi Tursun-Zade, 
delegației sovietice.

50 de milioane de
globul păniînțesc mai suferă încă 
de pe urma dominației coloniale, 
a spus în cuvîntul său Meshi Tur
sun-Zade. Datoria noastră sfîntă 
este să-i ajutăm să se elibereze 
de acest jug.

Uniunea Sovietică, a spus vorbi
torul, se pronunță împotriva ori
cărui amestec în 
ale altor popoare 
a considerat și 
datorie sfîntă a

sprijin multilateral popoarelor în 
lupta lor pentru independența na
țională.

Tursun-Zade a subliniat necesi
tatea intensificării mai departe a 
luptei popoarelor pentru dezarma
re, interzicerea producției 
nucleare și a experiențelor 
ceastă armă.

Referindu-se la criza din 
nea Mării Caraibilor, Tursun-Za/ • 
a spus că Uniunea Sovietică -Ș 
demonstrat în cursul acestor eve
nimente că este devotată cauzei 
păcii și a dejucat planurile agre
sive ale imperialiștilor împotriva 
Cubei.

La ședință au mai luat cuvîntul 
reprezentanții Rhodesiei de nord. 
Liberiei, Ugandei și Vietnamului 

-de sud.

armei 
eu a-

regiuni

©

DECLARAȚIILE LUI POMPIDOU
PARIS 6 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 5 februarie la 

Paris la un prînz în fața unor co
respondenți ai presei franceze și 
străine, Georges Pompidou, primul 
ministru al Franței a declarat:

„N-am spus niciodată că în fa
ța Angliei este închisă poarta spre 
piața comună. Dar ea trebuie să 
adere la această organizație numai 
în condițiile prevăzute de trata
tul de la Roma (cu privire la în
temeierea pieței comune — N.R.). 
Or, Anglia nu este în stare 
accepte aceste condiții".

Șeful guvernului francez a 
proșat reprezentanților Angliei 
tratativele de la Bruxelles că ei

Bruxelles pro- 
„unitatea" pu-

atenția asupra-
S.U.A. în pti- ' -

să

re
ia 

nu

nate, manifestînd năzuința de a re
glementa „problemele principale". 
Pompidou a negat faptul că eșecul 
tratativelor de la 
voacă o fisură în 
terilor occidentale.

După ce a atras 
schimbării poziției
vința pieței comune, Pompidou 
a lăsat să se înțeleagă că, în timp 
ce la început americanii aveau 
față de ea o atitudine „foarte re
zonabilă", astăzi ei încep să se 
teamă că acest bloc economic 
chis ar putea să constituie o 
rieră greu de trecut 
porturile americane în 
ropsi occidentale.

pentru 
țările

în- 
ba- 
ex.

Eu-
au făcut decît concesii neînsem-

cons- 
apar- 
și cu

PARIS. — Mișcarea partizanilor 
păcii din Franța a adresat o nouă 
chemare tuturor comitetelor locale 
și consiliilor departamentale de a 
intensifica lupta pentru dezarma
re. de a obține promovarea de că
tre guvern a unei politici cu ade
vărat independente, corespunzătoa
re intereselor naționale și îndrep
tată spre coexistența pașnică și de
zarmarea generală și totală.

LENINGRAD. — Virusurile 
tituie în natura vie un regn 
te, paralel cu regnul vegetal
regnul animal. Această teză for
mulată pentru prima oară se atlă 
la baza noii clasificări rationale a 
virusurilor alcătuită de savanții so
vietici Sofia Gaidamovici și Vik
tor Jdanov.

VARȘOVIA. — La 5 februarie 
a sosit la Varșovia Luigi Preti, 
ministrul comerțului exterior al 
Italiei în fruntea unei delegații 
comerciale. După cum anunță a- 
genția PAP., delegația va duce 
în Polonia tratative privind schim
burile comerciale dintre cela două 
tari pâ anul 1963. .

LONDRA. — După cum anunță 
agenția Reuter, la 5 februarie au
toritățile din Singapore au anunțat 
interzicerea unei serii de ziare și 
reviste editate de Uniunea ziariș
tilor din Singapore, de 'orgariiza-
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Narasim-ral adjunct al O.N.U.,
han, care va avea convorbiri cu 
membri ai guvernului indonezian 
asupra măsurilor care urmează a 
ii luate în vederea transferării ad
ministrației Irianului de Vest că
tre Indonezia. După cum se , știe, 
Irianul de Vest se află în prezent 

a 
sd

terito-

sub administrația 
O.N.U. urmind ca 
preia administrația 
tiu la 1 mai a.c.

provizorie 
Indonezia 
acestui

înregistrat 
Procentul 
populați »i 
mai mare 

evre-

ții sindicale și de universități. A- 
ceaslă măsură draconică a urmat 
după arestarea acum patru zile a 
peste 100 de activiști ai mișcării 
democratice, care luptă împotriva 
constituirii Federației Malayeze. 

proiectată pentru august 1963
TEL AVIV. — Potrivit datelor 

Biroului central de statistică, în 
Izrael în anul 1962 s-au 
42 000 de șomeri totali, 
șomerilor din rîndul 
arabe este de două ori
decît în rîndul populației

. iești. Masa principală a șomerilor 
o constituie imigranții sosiți în 
Izrael după 1955.

NEW YORK. — Ziarul „Washing
ton Post" a publicat la 5 februarie 
o scrisoare primită de la cunos
cutul filozof englez Bertrand Rus
sel, în care este aspru condamna
tă persecutarea în Statele Unite 
a organizațiilor care luptă pentru 
pace.

MONROVIA. — Agenția Reu
ter relatează că autoritățile libe- 
riene au arestat pe comandantul 
gărzii naționale a Liberiei și alte 
patru persoane acuzate de a fi 
intenționat organizarea unui com
plot împotriva președintelui Wil
liam Tubman.

DJAKARTA. — La 5 februarie a 
sosit la Djakaita secretarul gene-

STOCKHOLM.
tie a Conferinței Uniunii 
tului Democrat 
rată că această 
retragă cererea 
ta comună.

Intr-o rezolu- 
Tinere- 

din Suedia se a- 
țară trebuie. să-și 

de aderare la pia-

LONDRA.
Tynemouth (Anglia de no rd-vest). ' 
lordul Hailsham, care este con
silierul special al cabinetului pen
tru problemele folosirii brațelor de 
muncă, a anunțat că guvernul a 
repartizat șantierelor din această 
regiune o comandă de 10 milioa
ne lire sterline pentru construc
ția a trei petroliere. Aceasta este 
aproximativ jumătate din progra
mul de investita de capital anun
țat de. guvern pentru regiunile cu 
cel mai mare șomaj. Dar, departe 
de a-și manifesta entuziasmul, re 
prezentantii 
că această 
la lărgirea 
gaiatea de

Luind cuvintul la

șantierelor au arătat 
comandă nu va duce 
producției și ia an

no; muncitori.
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