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Proletari din toate țările, unlțl-vă!
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Cea mai înaltă încredere

• Oamenii de știință din 
contactul radiolocativ

• Naționalizarea băncilor
• Reprezentanți ai cercurilor de

schimburilor comerciale cu
■ Washingtonul capitală a

îngerașii

și-a încheiat ieri lucrările consfătuî- 
de secția sănătate a Sfatului popii-' 
a Sfatului popular al orașului Re

silicozei” Și „A8- 
în Valea Jiului" 
dr. Florian Chită

La Petroșani 
rea organizată 
Iar regional și 
tiosani. La consfătuire au participat medici specia

list. de la spitalele unificate din regiune și din Va
lea Jiului, tehnicieni, ingineri și conducători ai ex
ploatărilor miniere din Valea Jiului.

■ In prima parte a consfătuirii au fost, prezentate 
referate și comunicări privind prevenireaȘi . trata

rea silicozei. Cu un deosebit interes au fost ascul
tate comunicările : „Tratamentul 

pectul medico-social al silicozei 
prezentate de dr. Teodor Caba și
Medicii specialiști au făcut prețioase recomandări 
si an indicat măsuri de profilaxie a silicozei.

In cea de-a doua zi a consfătuirii medici chirurgi 
specialiști au prezentat diferite comunicări și con
statări privind tratamentul de urgență al fracturi

lor deschise printre care: .Primul ajutor îi! fta'c- 
Htfik deschise”, „Tratamentul de urgență al fractu
rilor deschise de gambă" și altele.

Pe marginea referatelor și a comunicărilor s-au 
purtat discuții și s-au dat îndrumări în legătură' cu 
prevenirea și tratarea silicozei și tratamentul de 
urgență la rănile deschise.

Delegații la consfătuire au făcut vizite la Spitalul 
unificat din Petroșani și s-au 
de metodele și procedeele de 
fesionale.

Consfătuirea a constituit un 
periență.
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interesat îndeaproape 
tratare a bolilor pro-

bogat schimb de ex-

----- O—

Crește numărul tinerilor părticipanți 
ia concursul „Iubiți cartea“

Ultima adunare genera 
Iă a utemiștilor din secto
rul, ѴІП electromecanic 
al minei Aninoasa a fos' 
consacrată prelucrării
noului regulament de des 
fășurare a concursului 
..Iubiți ■ cartea". Cu acest 
prilej, tinerii muncitori 
au discutat cu mult inte
res despre importanța ci
tirii literaturii în scopul 
educării și lărgirii orizon 
tglui lor de cultură ge
nerală. In fața celor pre- 
zenți. utemistul Hoțea 
Gheorghe a citit un frag-
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Acțiuni ae difuzare 
a cârtii tehnice

ІиЫіі cartea “
ment din romanul 
romeții" de Marin 
da, roman cuprins îfi bi
bliografia concursului.1

Apoi s-a trecut la în
scrierea de noi pârtiei 
panți la concursul- ,țlubîți 
cartea". Zeci de tineri 
si-au manifestat dorința 
de a deveni purtători ai * 
insignei „Prieten al căr
ții". De o bună aprecie
re s-a bucurat inițiativa’ 
comitetului organizației 
U.T.M. de a , distribui Pe 
loc tinerilor înscriși Ia 
concurs o parte din căr

țile prevăzute 
— în bibliografia 

concursului,
IOAN TAT 

corespondent'
Din inițiativa centrului de li

brării și difuzare a cărții, regio
nala Hunedoara-Deva, zilele tre
cute. în toate întreprinderile din 
Valea Jiului a pornit o largă ac
țiune de difuzare a cărții tehnice 
la locul de muncă.

Ștandurile cu vînzare, dotate cu 
căiți' tehnice și de specialitate, în 
numai 4 zile au vîndut cărți în 
valoare de 12.760 Iei. Din această 
frumoasă surqă realizată de difu- 
zoril voluntari din întreprinderile 
Văii Jiului 5.300 lei au fost reali
zați din cărțile tehnice puse în 
Vînzare prin ștandurile de. la 
U.R.U.M.P.. sectorul explorări și 
U.P.D. O vînzare de cărți tehnice 
în valoare de 4.600 lei 'au reali
zat difuzorii de la mina Vulcan, 
iar cei de la exploatarea minie 
ră Uricani, de 2800 lei.

Pentru frumosul rezultat obți
nut în acțiunea de difuzare a căi
ții la locul de muncă, merită să 
fie evidențiați difuzorii voluntari 
Resiga Dragomir, Turc Mihai, Cor
nea Dumitru și multi alții precum 
și salariații librăriilor „Ion Crean
gă" din Petroșani și ai celor din 
Vulcan și Uricani.

EUGEN EGRI 
corespondent

1

Crunta exploatare a 
regimului burghezo-moșje- 
resc s-a răsfrînt și asu
pra tinereții lui Dionisie 
Nemeș. Ca slugă la unui 
din chiaburii f din sat, a 
cunoscut de mic copil as
primea stăpînilor, a mun
cit din greu pentru a-și 
prelungi viața de la o Zi 
la alta.

Dar toate acestea ai. 
rămas pentru Dionisie 
doar amintiri întunecate. 
Anii de după eliberare 
au adus profunde schim 
bări și în viața lui Dioni
sie. De mâi mulți ani, a 
venit în Valea Jiului dor
nic să învețe mineritul. 
Hărnicia cu care lucra 
și dragostea pentru mese
ria aleasă l-au ajutat ca 
în scurt timp să urci 
treptele meseriei, în pre
zent. fiind miner, șef de 
schimb în brigada condu
să de comunistul Kibedy 
Francisc din sectorul II al 
minei Aninoasa. însemna
tele depășiri de plan pe 
care le realizează lună de 
lună brigada, la obținerea 
cărora își aduce și Dio
nisie din plin contribu-

au făcut ca numele 
să fie cunoscut de toți 

muncitorii din sector, din 
partea cărora și-a cîștigat 
stima

Cea mai înaltă încre
dere i-a fost acordată lui 
Dionisie Nemeș zilele 
trecute de comuniștii din 
sector.
adunării 

Dionisie 
autobiografia. Despre mun
ca lui au ținut să vor
bească și comuniștii Da
vid Nicolae, Horvath An
drei, Kibedy Francisc, 
Cosma Remus și alții, 
care l-au caracterizat ca 
bun muncitor, organizator 
priceput al procesului de 
producție, luptător activ 
pentru îndeplinirea sarci
nilor. un exemplu demn 
de urmat pentru, ceilalți 
membri ai brigăzii. Iată 
de ce atunci cind a fost 
pusă la vot primirea sa 
în rîndul candidaților de 
partid, toți cei prezent’, 
au votat pentru cu 
credere.

ția 
lui
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și încrederea.

NICOLAE ENCIU
corespondent

California au reușit să stabilească 
planeta Marte
Birmania
afaceri din Anglia cer extinderea 
U.R.S.S. și celelalte țări socialiste 
crimei și delicventei tineretului"

cu 
di n

Atunci, în fata 
comuniștilor, 

și-a prezentat

4 pag. 20 bani

Instalațiile și utilajele de la exploatările miniere din Valea Jiu
lui, preparați,, șantiere și alte unități economice sînt deservite de un 
mare număr de motoare electrice. Cind unul din acestea se defec
tează este trimis pentru a fi reparat la Atelierele centrale de repa
rații electrice de la Vulcan, unde
lificare asigură repararea motoarelor in bune condiții. IN CLIȘEU: Bo
binatorii fruntași Bercea loan și 
tor de 200 C.P. pentru locomotive electrice. de: transport.

Toate brigăzile cu sarcinile 
de plan îndeplinite

succes și-au adus: contri
buția toate brigăzile din 
sectar și îndeosebi cele 
conduse de minerii j Prața 
Gherasim, Roman Petru 
Bojte Adalbert, Mujnai 
Nicolae și David Ioan, 
care și-au depășit sarci
nile de plan pe zilele ce
au
nă

muncitori bobinatori cu o înalta ca-

Zecile de tdne extrase 
în fiecare zi peste plan 

. de harnicii mineri ar sec
torului 1 al minei Ani- 
noasa fac ca plusul de 
producție al sectorului 
să crească meru. Astfel 
pînă în dimineața zilei 
de 23 a acestei luni, din 
abatajele sectorului au 
tost trimise la ziuă 2 348 
tone de • cărbune în plus 
fată de plan. La acest ne
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Maria Iucrînd la repararea^unui mo-
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Activul comitetului orășenesc

trecut din această 
cu 300 pînă la 730 
de cărbune.

Muncă rodnică

lu-
to-

Muncitorii, de la U.R.U.M.P. se străduiesc să 
deplinească 1» timp planul de livrări a utilajelor ne
cesara exploatărilor, miniere din Valea Jiului. In 
cele două decade 
lele sortimente a 
lichid cu 10 tone, 
'.ar la construcții
timp, lucrările executate, sînt de , bună. calitate, pro
centul de rebuturi Ia toate sortimentele fiind sub 
cel admis.

în-

din februarie planul la principa- 
fost îndeplinit, și depășit. La oțel 
la armături metalice cu 131 tone, 
metalice cu. 18 tone. In/ același

COMER
Azi" Ia ora 10,30,"în sală Tea

trului de stat Petroșani va avea 
loc primul concert de sine stătă
tor al orchestrei semisimfonice 
pe lingă clubul 
sindicatelor

Programul 
prinde două 
va deschide

de 
al

cu-

muncitoresc 
din Petroșani 

concertului va 
părți. Prima parte se

cu un cîntec de slavă 
pentru Republică cu doi soliști vo
cali Muzica și textul aparțin di
rijorului orchestrei, Vasile Lucaciu. 
In continuare se vor interpreta 
„Dansul țărănesc" de Constantin

»

Dumitrescu, „Vals" și „PizZica'ti" 
din baletul „Silvia" de Leo Deli
bes, „Menuetul" de Paul Wacbs 
„Valsul bucuriei" de Tulicpv. 
„Canțonetele italiene ideale" de 
Paolo Tosti și ,,Maria Mavri" de 
Di Capua cu soliști 

Partea a doua a 
cuprinde „Scena de 
l-a" de V. Lucaciu. 
Ciprian Porumbescu, 
Pataki Alexandru,

programului 
balet, partea 
„Balada" de 
solist vioară 
profesor

In conducerea activității econo 
mice și .pclitico-educat-ive, a. organi
zațiilor de bază din, raza orașului, 
comitetul orășenesc de partid Pe
trila se sprijină pe un larg activ un colectiv pentru activitatea uni- 
de partid. In prezent, activul de 
partid al comitetului orășenesc nu
mără 191 de tovarăși. Din , activul 
de partid fac parte tovarăși cu ex
periență în activitatea politică și 
economică, membri ai comitetului 
de partid E.M. Petrila; E.M. Lo 
nea și preplirația Petrila, ai birou
rilor organizațiilor de bază, .membri 
de partid din conducerile organi
zațiilor de masă, muncitori,, ingi
neri și tehnicieni fruntași în pro
ducție, propagandiști,' cei mai buni 
agitatori, intelectuali și'alții. Pentru 
a pulea; folosi cît mai efecient. aju-

Lo.-nl acestora, comitetul orășenesc 
a împărțit activul său în 4 colec
tive, pe probleme : colectivul care 
se ocupă de probleme economice.

Л1

Școala populară de artă, „Valsul" 
din opera r „Faust" de Gounod. 
„Uvertura la opera Titus" de Mo
zart, „Foaie verde lămîiță", cîntec 
popular romînesc de Chiriac, arii 
din operele „Trubadurul" de Verdi, 
„Evghenie Oneghin" de Ceaikovski, 
din opereta „Vînt de libertate" de 
Dunaevski.

Iși vor da concursul soliștii vo
cali N. Scărlătoiu și V. Moțoe 
Prezentarea va fi făcută de către 
actorul Hașeganu Vasile 
Teatrul de stat Petroșani

tăților comerciale- și cooperatiste, 
un colectiv organizatoric, și un co
lectiv pentru probleme de propa- 
aandă și agitație.

Acțiunile. întreprinse în ultimul 
timp de Comitetul”' orășenesc cu a- 
jutorul activului de partid- sînt 
variate. Bunăoară, colectivul care 
se ocupa ; de prob'eme economice 
a acordat Un ajutor substanțial co
mitetului orășenesc de partid în 
analizarea într-o' recentă plenară a 
comitetului a activității• celor două 
exploatări miniere, -Lonea I și ;Patri- 

. la. a preparați =i Petrii? și felul 
cum s-au pregătit acestea pentru 
realizarea ritmică a ' sarcinilor de 
plan pe anul 1963. Analizarea unei 
astfel de probleme necesită o cu
noaștere temeinică a procesului 
de’ producție în unitățile respective, 
rezervele existente pentru reali
zarea sarcinilor de plan sporite. 
De aceea,, plenara comitetului oră
șenesc a’ avut loc în urma unui 
studiu efectuat de colectivul care

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a) 
—=©-----

Aspecte de la o resptiție a orchestrei semisimfonice din Petroșani.

Pentru otelării
Acțiunea de colectare â fierului 

vechi din sectoarele preparațlei 
Petrila se bucură de sprijinul în- 
tregului colectiv.

Prin munca patriotică organiza
tă de U.T.M., la care, alături de 
tineri, au participat și ceilalți 
muncitori și muncitoare din pre- 
parație, de la începutul anului și 
pînă în prezent au fost colectate 
aproape 50.000 kg. fier vechi.

In ultima acțiune întreprinsă cu 
cîteva zile în urmă s-au colectat 
10 000 kg. fier vechi, evidențiindu- 
se în mod deosebit membrii bri
găzii conduse de Drăgan loan

IOAN SIMANDI
corespondent



STEAGUL ROȘU

JHai multă atenție. (Щіксйгіі căiții
Cartea și-a ocupat un loc bine

meritat fa viața și preocupările 
de zi cu zi ale oamenilor muncii. 
Ea este îndrăgită deopotrivă de că- 
trei cei virstnici cit și de către 

: tineri. In anii construcției socia
lismului, au crescut considerabil 
cerințele oamenilor muncii pentru 
cărți. „Nu poți deveni comunist — a 
spus marele Lenin — fără să-ți însu
șești tot ce a acumulat cunoaște
rea omenească', Și într-adevăr, 

constructorii socialismului din ța
ra noastră și-au însușit și-și însu
șesc mereu mai temeinic indicația 
leninistă Azi nu găsești casă fără 
cel puțin un cititor, nu găsești casă 
fa care cartea — acest nesecat te
zaur de cultură — să nu sa afle 
la loc de cinste.

Prin grija partidului și guvernu
lui editurile pun la dispoziția ma
selor largi de cititori, mii de titluri 
noi, tn tiraje tot mai mari. Dar pen
tru ca acest nesecat tezaur de cul
tură — cartea— să pătrundă cit 
mai adine în rîndurile oamenilor 
muncii, un rol important, alături 
de bibliotecari, îl au lucrătorii din 
librării și dlfuzorii voluntari din în
treprinderi.

fa Valea Jiului există o bază pu
ternică de difuzare a cărții. In fie
care localitate există librării și 
standuri de vînzare a cărții. Ca ur
mare a măsurilor luate și îndru
mării permanente a comitetului oră
șenesc de partid, prin unitățile de 
librari ș din Valea Jiului, în cursul 
anului trecut, au fost difuzate cărți 
în valoare de circa 1 053 000 lei din 
care aproape jumătate âu fost vîn- 
du te de către Librăria noastră din 
Petroșani, ceea ce înseamnă o creș
tere de 21 la sută față de anul 
«61.

La această realizare, o contribu
ție de seamă au adus-o și standurile 
de cârti cu vînzare din întreprin
deri și instituții. Dacă ta anii prece
dent! prin standuri se realiza cea. 
K) la sută din vtazarea cărților în 
1862 s-a reușit să se realizeze pe 
Valea Jiului cca. 30 la sută, ceea 
ce reprezintă o creștere de 325 000 
lei. Dintre localități, la Uricani, 
Lapeni și Petrila au fost difuzate 
cele mai multe cărți prin standuri 
la locul de muncă.

Pentru aprovizionarea permanentă 
a standurilor cu cărți, la librării au 
fost deschise căsuțe speciale unde 
stat rezervate cărțile noi ținîndu-se 
cent de specificul locului unde func
ționează standul respectiv precum 

--------------Q--------------

Printre prietenii nedespărțit; ai clubului muncitoresc din Lupeni 
se numără și forjorul Vraja Mihai, electricianul Bădan Vasile și vago
netarul Novac Ioan, toți de la E, M. Lupeni. Ei petrec multe după- 
amiezi la club. Locul lor preferat, sala de șah. Aici se încing partide 
pasionante.

IN CLIȘEU: Muncitorii Vraja Mihai și Bădan Vasile, asistați 
de Novac loan, la o partidă de șah la clubul muncitoresc din Lupeni.

și de posibilitățile de difuzare pe 
care le are.

Rezultate bune au obținut difu- 
zorii voluntari Mirt Ecaterina de la 
preparația Lupeni. Raicu Florea de 
la mina Lupeni, Popovic! Mihai de 
la școala de calificare — Lupeni, 
Martina Florica de la termocentra
la Paroșeni, Golgoțiu Marcel — mi
na Aninoasa, Laboș Mihai — mina 
Lonea, Bota Liviu. — mina Uricani, 
Gbeți loan — mina Petrila, Zam- 
firescu Ana — U.R.U.M.P., Enuică 
Ioan C.C.V.J. și multi alții.

Cu toate aceste realizări bune 
obținute în cursul anului 1962, nu 
se poate spune că s-a făcut totul, 
că muncii de difuzare a cărții i s-a 
acordat toată atenția cuvenită. Une
le unități de librării nu și-au 

realizat planul de vînzare a cărții 
diverse la fondul pieții.

Foarte slab se prezintă vînzare., 
cărții pe cap de locuitor în Valea 
Jiului. Astfel, în timp, ce la Pe
troșani procentul de difuzare a căr
ții pe cap de locuitor este de 18,23 
lei (sumă de altfel mică), în cele
lalte localități procentul este nu
mai 9 lei, cu mult sub posibilitățile 
reale. Acest lucru dovedește că uni
tățile de librărie nu au folosit toate 
mijloacele ce le au la dispoziție 
pentru difuzarea mai largă a căr
ții, au pus un accent minim pe di
fuzarea și popularizarea cărții la lo
cul de muncă, au întreprins prea 
puține acțiuni cu cartea, lăsînd ca 
lucrurile să se desfășoare la voia 
intîmplării .

Este adevărat că s-au întîmpinat 
și unele greutăți. De exemplu, nu
mărul unor cărți sosite în librării 
a fost uneori insuficient față de 
cererea mare a cititorilor, la o serie 
de cărți, care s-au epuizat repede, 
deși s-au făcut din nou comenzi 
pentru a se mai trimite, ele nu au 
sosit. Din această cauză, aprovizio
narea standurilor și a bibliotecilor 
cu cărțile cerute nu a fost cores
punzătoare. De asemenea, buletinul 
,Cărți noi" care se editează lunar, 
în loc să sosească la începutul lu
nilor, a ajuns în librării și la stan
duri abia spre sfîrșitul lunilor; lu
cru ce a îngreunat în mare mășură 
popularizarea cărților.

Aceste cîteva greutăți însă nu 
scutesc de loc pe lucrătorii din li
brării de răspunderea care le revi
ne, de lipsurile care ș-au manifestat 
în activitatea lor. Este inadmisibil 
ca unități cum este cea din Vul
can, responsabilă Vișcan Elena, cea 

din Petrila, responsabil Gapșa Ioan 
sau cea din Lonea, responsabil 
Stici Tinea ș.a., cu largi posibilități 
de difuzare a cărții, să realizeze un 
procent foarte mic (5—6 lei) de di
fuzare a cărții pe cap de locuitor. 
La aceste unități lucrătorii s-au li
mitat numai la sarcina de vînzfitor 
Liitînd că în același timp ei sînt și 
propagandiști și difuzori ai cărții.

Chiar și la începutul acestui an, 
respectiv pe luna ianuarie, cînd 
s-au luat din timp unele măsuri 
activitatea unor unități continuă să 
se desfășoare nesatisfăcător, să se 
manifeste aceleași lipsuri care au 
fost și anul trecut. Așa de exem
plu, pe luna ianuarie librăria nr. 4 
din Aninoasa și librăria nr. 21 — 
Lonea nu și-a realizat planul d? 
vînzare a cărții cu 1 287 Iei șl, res
pectiv, 2 699 lei. Aceasta se dato- 
rește și faptului că numărul stan
durilor la locul de nruncă coordo
nate de aceste librării este insu
ficient, iar popularizarea cărții s-a 
făcut defectuos.

De aceea se impune ca în acest 
an, înainte de a fi prea tîrzta. să 
se ia măsurile necesare care să 
ducă la remedierea lipsurilor sem
nalate, la creșterea numărului de 
cărți vîndute pe cap de locuitor.

O atenți? deosebită va trebui a- 
cordată popularizării și difuzării 
cărții la locul de muncă, înființă
rii de noi standuri cu vînzare în 
întreprinderi și instituții.

Organele locale de partid au da
toria de a controla felul cum se 
desfășoară munca de popularizare 
și difuzare a cărții, să o sprijine 

iar acolo unde constată unele lip
suri să ia măsuri pentru înlătura
rea lor.

G. COTOȘPAN

POȘTA REDA
Poșta aduce la redacție, odată 

cu alte scrisori și unele încercări 
literare. Asupra acestora ne oprim 
mai mult întrudt ele constituie 
subiectul unor discuții mai largi 
cerute de înșiși autorii lor.

Trebuie arătat de la îneeput că 
majoritatea acestor înceraări lite
rare vădesc simț artistic, preocu
parea autorilor pentru reliefarea 
noului. In aceste încercări literare 
pulsează viața, își află oglinda în
suși omul cu preocupările,. gîndu- 
rile și dorințele lui.

Este însă tot atit de adevărat 
că unele din aceste încercări li
terare vădesc stîngăcie în exterio
rizarea sentimentelor și a gînduri- 
lor, în redarea lor într-o formă 
artistică clară, concisă, limpede. 
Aceste stmgăcii sînt proprii ori
cărui începător și nu trebuie să-i 
descurajeze pe autorii respectivi. 
Pot fi înlăturate aceste neajun
suri ? Sigur că da. Pentru aceasta 
este însă necesar perseverență și 
învățătură. Acestea le recoman
dăm tuturor acelora care au por
nit pe drumul, pe cît de anevoios 
pe ațît de frumos, al literaturii. 
Dar să discutăm mai amănunțit cî
teva din încercările literare tri
mise la redacție;

TOV. AURELIA MARINBSCU, 
1NVÂȚATOARE LUPENI: Am 
primit cele două poezii trimise de 
dumneavoastră. Le-am citit cu mul
tă atenție. Prima intitulată „Ful
gul” ne-a plăcut. E o poezie mai 
reușită deși nu și desăvîrșită. Do
rința dumneavoastră e îndepli

nită. O publicăm. Cit privește 
cea de-a doua, intitulată „Dincolo 
de geam” ni se pare neizbutită 
din punct de vedere artistie și 
mai ales din punctul de vedere al 
logicii ideii pe oare ați vrut să o 
exprimați Să exemplificăm: A-
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DOR DE-ALBASTRU
E încrustat in sufletele noastre 
Un dor de înălțimile albastre;
E dorul care-1 poartă pescărușul 
Cîhd iși începe avintat urcușul,

Се-ascultă de sus 
învolburată marea 
E dorul care duce
Setoșli de splendori pe Caraiman

Ca să privească din etajul zării 
Covoarele de aur ale tării; 
Un dor nestăvilit, clocotitor 
Neobosit ca pasărea în zbor

cu voluptate 
cum se sbate
an de an

Contemporan cu idealul, tn priviri 
Aprins, ca flacăra unei iubiri
Sub car* nava noastră se Îndreaptă 
Spre comunism cu fiecare treaptă !

IOAN BUREȚEA
student

membru al cercului literar „Minerul"

DIN CÎNTECUL MUNCII
clntecul muncii 

am prins o frîntură, 
zboară pe aripi de vînt Ce

O etate toți oamenii muncii
Și eu plin de viată o cînt

Pe-n-tinse

In brazde
In fabrici
Compune

8
8 ciutul lui 

strungarul, 
strungului8

8
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8
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ogoare
își cîntă tractorul 

adinei.
și uzine 
un clnt

F L
Mici, ușori, pufoși, așa, 
Parcă e dantelă, da.
Cînd coboară ei în roi 
Așa sprinteni peste noi, 
Și așa gingași cum sînt,
Se rotesc ușor prin vînt, 
Dar ajung tot Ia pămînt

Doar încet, se-nvîrt agale, 
Că-s ușori, minune mare 
Țes dantele minunate,
Cu flori mii, și albe toate

veți două versuri: Și iarna mîni- 
oasă îl alungă / Pe ger ori unde 
poate, să pătrundă. Ni' se pare ne
verosimilă această alcătuire. Se știe 
că iarna este cea care aduce ge
rul. Ori în acest caz, cum e și nor
mal, ea nu-1... alungă. Sau alte 
versuri: Ре-un pomișor, cu flori 
de nea, / L-a îmbrăcat acum, clnd- 
va.

E clar. Iarna a îmbrăcat pomi- 
șorul fa mantie de nea. Dar dum
neavoastră specificați prima dată 
cînd anume: acum ca apoi ime
diat să adăugați cîndva. Există 
o contradicție. Cînd l-a îmbrăcat 
iarna pe pomișor acum, în pre
zent, șau cîndva care presupune 
în trecut ? Clari ficați-vă acest lu
cru.

Asemenea... șchiopătări mai sini 
și în alte versuri. Mai încercați 
și alte poezii. Le așteptăm. Și a- 
cum un sfat, fa localitatea dv. a 
luat ființă un cerc literar. Nu-I 
ocoliți. Vă poate fi de un real 
folos.

TOV. HICIU IOAN, ARTIFICIER 
E. M. URICANI: Ne pare rău, dar 
poeziile pe care ni le-ați trimis, 
în forma în care se află, sînt ne- 
publlcabîle. Deșî ați vrut să ex- 
primați un lucra bun, adică ceea 
ce ați simțit, mijloacele literare 
de care dispuneți stat insuficien
te. Pe dv. vă sfătuim in mod deo
sebit să citiți, să citiți ctt mal 
mult și in special... poezia. Și la 
Uricani a luat ființă un cerc lite
rar. Mergeți cu toată încrederea 
la ședințele lui. Vă va ajuta io 
mod sigur. In caz că nu activează 
cum trebuie, insistați pentru reac 
tivizarea lut

TOV. POPA CONSTANTIN, A 
NINOASA: Poezia „Grlvița 1933" 
pe care ne-ați trimis-o nu am pu
tut-o publics- A fost săracă îo

Zidarul, pe schelele-nalte, mistria 
O joacă în ritmu-i ușor 
Minerul în pintec de munte. 
Cărbunele cîntă de zor.

Fripturile toate
le-aud 
ritmuri 
răsună
coardele vii.

Urechea, cu 
Pretutindeni 
Fredonat pe

cum incinta 
zglobii 
un cînt

NICULESCU MIHAI
Școala de 8 ani nr. 2 Lonea

Se opresc din coborîș 
Ajung și pe derdeluș, 
Unde cppiii bucuroși 
Vin cu săniile-n jos.

Nu-ncetează munca lor, 
Se întrec cu-a fulgilor 
Bucuria lor sporește, 
Cînd zăpada crește, crește.

înv, AURELIA MARINESCU 
Lupeni
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C Ț I E I
idei și din punct de vedere artis
tic. De altfel cu dv. am mai dis
cutat. Părerea noastră e că în pro
ză ați realiza mai mult. Totuși nu 
renunțați nici la poezie. Perseve
rați. Așteptăm pe curînd noi scri
sori de la dv.

TOV. HANIS EMERIC (FORTU
NA) PETROȘANI : Deși dumnea
voastră nu ne-ați scris nimic din 
domeniul literaturii, totuși scri
soarea pe care ne-ati adresat-o 
ne-a ispitit. De aceea am găsit 
cu pale să vă răspundem la poșta 
redacției. Ne-ați scris că ați fi 
dispus să ne trimite-țî cîteva lu
crări cu caracter „iehnico-literar’' 
printre care schițe, nuvele și e- 
ventual romane. Nu e rău. Schițe 
și nuvele primim și noi. Cit pri
vește romanele, acestea ne depă
șesc, Adresați-vă ' uneia din edi
turi cere este in măsură să vă 
îndrume. Si o precizare: lucrările 
tehnice diferă întrneitva de cele... 
literare ea schițe, nuvele, roma
ne, Nu ?

Nu ne îndoim, așa cum de alt
fel ați arătat și în scrisoare, că 
posedați un bogat material de fap
te și cunoștințe. Totuși nu e des
tui. Vă mai trebuie și iscusința 
de a le reda. Sperăm că nu duceți 
lipsă nici de aceasta.

Cît privește condițiile, deci și 
remunerarea, scrieți-ne mai intîi 
pentru a avea o bază de discuție 
pentru aceasta. Și la Petroșani 
funcționează un cerc literar. In 
fiecare simbătă la orele 17 își ține 
ședințele la clubul sindicatelor. 
N-ar fi rău ca înainte de a fi 
trimise redacției, lucrările dv. 
„tehnico-literare” să fie citite la 
cercul literar. In acest caz și pu
blicarea e mai ușurată.

C. BANĂȚEANU
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Nagyszegi Andrei, 
și alții. Cu ajuto-

4?

buna func
ționare a agrega
telor termocen
tralei Paroșem 
contribuie și echi
pele de reparații. 

IN CLIȘEU: Șe
ful de echipă Po
pescu Ioan, Îm
preună cu munci
torii lonican N1- 
colae și Pinta Io
sif executînd lu
crări de reparații 
Ia unul din caza
ne. Reparațiile fă
cute de echipa 
lui Popescu Ioan 
sînt executate în
totdeauna la timp 
și în bune con- 
dițiuni.

PUBLICITATE

CONCURS
In ziua йе 11 i 

lutului de cercetări 
lor nr. 1 se va ține 
relor posturi :

martie 1963, la sediul Filialei Insti- 
miniere ăin Petroșani, etr. î o vani 

I concurs pentru ocuparea următoa-

$ef secție cercetare (1) 
Cercetători științifici principali (3) 
Cercetător științific principal medic f 1 
Cercetător științific principal sociolog (1 

I clinician I minier (1) 
Tehnician 1 medical (1 )

se primesc la re 
februarie 1963.

Activul comitetului orășenesc de partid
(Urmare din pag. l-a)

se ocupa de problemele economice 
care în plenară a prezentat nume
roase propuneri în vederea ela
borării unor măsuri menite să asi
gure îmbunătățirea activității ce 
lor 3 unități economice mari din o- 
raș. Propuneri prețioase au făcut 
îndeosebi tov. Ciriperu Vasile, Fe
lea Mircea, Kopetin Vasile și alți 
tovarăși din activul de partid. In 

urma dezbaterilor, comitetul orășe
nesc a elaborat măsuri concrete în 
vederea întăririi preocupării orga
nizațiilor de partid și a conduce
rilor tehnico-administrative pentru 
ridicarea brigăzilor rămase în ur
mă la nivelul celor fruntașe, ex
tinderea tehnicii noi și a metodelor 
avansate, ridicarea calificării mun
citorilor, îmbunătățirea activității 
CIT. etc

Un ajutor substanțial a primit 
comitetul orășenesc de partid din 
partea colectivului care ■ se- oeupa 
de munca organizatorică cu prile
jul preschimbării documentelor de 
partid. La indicația Biroului Comi
tetului orășenesc de partid Petro
șani, membrii acestui colectiv au 
Iest repartizați pe organizații de 
bază, îndeosebi din cartiere și sa
tele din împrejurimi pentru a asigura 
prezența membrilor de partid la 
preschimbarea documentelor. Bine 
au muncit în această direcție tov.

A apârut:

Ghenig Rudolf, 
Froșt Gheorghe 
rul unui larg activ nesalariat, ac
țiunea de preschimbare a docu
mentelor s-a încheiat cu succes. 
De un sprijin prețios se bucură 
comitetul orășenesc din partea ac
tivului și în conducerea activități
lor din cadrul campaniei electo
rale. Repartizați pe cartiere, mem
brii colectivului organizatoric au 
îndrumat și ajutat echipele care 
au întocmit listele de alegători. 
Totodată ei au întocmit o eviden
ță cu membrii și candidații de 
partid din diferite blocuri și străzi 
în vederea reorganizării grupelor 
de partid din blocurile și cartierele 
orașului. Pe baza acestei evidențe 
comitetul orășenesc a stabilit să 
formeze 96 grupe de partid și a 
delimitat raza lor de activitate;

Tot dintre tovarășii din activ s-a 
foimat un colectiv de activiste pe 
tărîmul obștesc, cum sînt iov. 
Mercioiu Maria, I.atkulic Maria, 
Bogdan Ana, care s-au deplasat pe 
teren pentru a analiza activitatea 
comisiilor de femei din localitate. 
In urma acestei analize și a pro
punerilor făcute de colectiv, bi
roul comitetului orășenesc, într-b 
ședință a sa. a elaborat măsuri 
pentru -îmbunătățirea muncii politi
co, educative în rîndul femeilor, 
trasînd ca sarcină comitetului o- 
rășenesc al femeilor să sporească 
numărul bibliotecilor de casă de la 
10 la 45, să formeze o brigadă ar
tistică de agitație cu femeile cas
nice, să organizeze cu regularitate 
conferințe pe, tru femeile din satele 
din împrejurimi.

La coordonarea acțiunilor din

cadrul campaniei F.D.P. a 
atras și colectivul care se ocupă 
la problemele de propagandă și 

aaitație. O parte a tovarășilor din 
acest colectiv, între care Morar 
Gliqor, Mogoș Simion, Rusu Carol, 
ац primit Sarcină să țină conferin
țe la punctele de agitație și că
minele culturale, alții răspund de 
activitatea politică în cadrul punc
telor de agitație.

Iată doar cîteva aspecte de felul 
cum ajută cu ocazia diferitelor ac
țiuni activul nesalariat comitetul 
orășenesc de partid. Comitetul o- 
rășenesc de partid se sprijină pe 
activ permanent în rezolvarea sar
cinilor curente ce îi stau în față. 
Astfel, o bună parte a tovarășilor 
din activ răspund de cîte o orga
nizație de bază, ajutînd birourile 
în munca de primire în partid, în 
planificarea muncii, 
du nărilor generale.

. în această privință 
Dim a Mișu, Kalman

Pentru a îndruma 
activului de partid,
senesc de partid invită cu regula
ritate tovarășii din activ la șe
dințele comitetului, organizează șe
dințe pentru informarea lor cu sar
cinile ce stau în fața comitetului, 
membrii biroului comitetului oră
șenesc se deplasează în organizații 
de' bază cu tovarășii din activ în 
scopul de a-i ajuta practic în mun
ca de îndrumare a organizațiilor 
de bază. Pe această cale, comite
tul orășenesc de partid Petrila a 
asigurat ca activul de partid să 

devină un sprijin valoros în con
ducerea activității organizațiilor de 
bază.

pregătirea a- 
Bine muncesc 
mai ales tov 
Ioșif și alții, 

efectiv munca 
comitetul oră-

celor 
poli- 

partid

M. MEHEDINȚU:
Fondurile de producție 

ale întreprinderilor 
socialisto

Lucrarea se adresează 
care studiază economia 
tică în învățămîntul de
și de stat. Ea tratează princi
palele probleme cu privire la 
fondurile dc producție, expli- 
cind conținutul acestora, cir
cuitul și rotația lor, uzura și 
reproducția fondurilor fixe, 
căile de îmbunătățire a folo
sirii fondurilor fixe și circu
lante ale întreprinderilor

48 pag., 1 leu

Cererile de înscriere la concurs
gisîratura filialei pînă în ziua de 28

Condițiile cerute pentru ocuparea posturilor sînt a 
fișate ia sediul Filialei.

Orice lămurire suplimentară se poate cere la te' 
lefon inter 9.
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LUNA ALBII URILOR l
Cu 

fosf
aceasfă ocazie, magazinele de țesături 
aprovizionate din abundentă cu : ж

— pînzâ albită 80-140 cm.,
— pînzâ nealbită 80-140 cm,
— pînzâ pentru cearșafuri,
— și ton 80-200 cm. ,
— inlet colorat,
— damasc alb și colorat,
— gradel 80 cm și altele.
Vizitați magazinele noastre de țesături și 

cumpărați cele necesare gospodăriei dvs I |

ANUNȚ
Buteliile 
folosesc 
VERTICALA 
montat

lichefiate șe 
IN POZIȚIE 

regulatorul 
și eapaeul

>•» X 
l

£a

X

ANGA JĂR/
I. (. 1.1, i. PETKOSMII

!•

de gaze
NUMAI

cu 
orizontal

în sus-'
Buteliile înghețate NU SE 
PUN ÎN APA CALDA. FLA- 
CARA. LINGĂ SOBE SAU 

CALORIFERE. 
Pericol de explozie. 

Buteliile înghețate se vor ține 
în camere încălzite

— Șef 
ficare 
de lei

angajează 

serviciu plani" 
cu salarizarea 
1600.

Condiții : Studii economice 
superioare și 4 ani în funcție 
economică

j

notă- Cînd activitatea gazetelor de perete

Gazetele de perete reprezintă 
un mijloc eficace al muncii poli
tice desfășurate de organizațiile de 
partid în vederea mobilizării oa
menilor muncii la îndeplinirea 
sarcinilor ce le stau în față. Prin 
articolele publicate, gazeta de pe
rete popularizează realizările ob-

sa:

Comitetul de cămin să fie mai activ

are despre această 
Boacănă Alexandru, 
colectivului de re

ca în cel mai scurt 
de redacție să

ale gazetelor de

de perete, cum 
exploatarea mi-

activitatea sectorului I.C.O. Vulcan.
Ce părere 

situație tov. 
responsabilul 
dacție?

Este cazul
timp colectivul 
pornească la muncă pentru ca ga
zeta de perete să-și atingă ade
văratul scop.

șah, să as-. 
pot bucura

nr. 3 în care 
de tineri, 
reieșit că preo- 
de cămin pen-

Recent, comitetul U.T.M. de la 
mina Vulcan a analizat activita
tea desfășurată de comitetul că
minului de tineret 
locuiesc peste 300

Cu acest prilej a 
cuparea comitetului
tru educarea tinerilor din cămin, 
pentru crearea condițiilor necesa
re în acest scop nu se ridică încă 
la nivelul cerințelor. Din cel 11 
membr ai comitetului de cămin 
muncesc abia.., 2 tovarăși — Bă- 
lășescu Constantin, responsabilul 
comitetului și locțiitorului său, Ba
den Costică. iar tov. Filip Nicolae, 
lenchiu Gecrgeta, Urzică loan și 
ceilalți membri ai comitetului sînt 
„onorifici .

Sala d? lectură a căminului nu 
are nici un program. Deși o parte

din, tineri vor să joace 
culte muzică ei nu șe 
de acestea deoarece in sala de lec
tură se cîntă, se practică jocul 
de cărți, se-joacă „bizar". De ase
menea, în cămin se organizează 
puține conferințe cu caracter edu
cativ. Slab s-a preocupat comitetul 
de cămin și de organizarea tim
pului liber al tinerelor fete care 
locuiesc în cămin.

De această stare de lucruri se fae 
vinovați și membrii comitetului 
U.T.M. al minei Vulcan și, îndeo
sebi, tov. Pardos Ioan, secretarul 
comitetului, care prea puțin s-a 
preocupat de îndrumarea activită
ții educative.

D. AI.BESCU
corespondent

este neglijată
ținute de colectivul întreprinderii 
respective, experiența fruntașilor 
în producție, a inovatorilor, con
tribuie la îmbunătățirea muncii. 
De aceea o preocupare de seamă 
a organizațiilor de partid este 
controlul și îndrumarea colective
lor de redacție 
perete.

Unele gazete 
sînt cele de la
nieră Vulcan, T.C.M.C. desfășoară 
o activitate rodnică. Articolele ex
puse la aceste gazete tratează 
probleme strîns legate de proble
mele de producție, se ocupă de ca
litatea produselor, de activitatea 
inovatorilor, vin cu propuneri con
crete pentru extinderea tehnicii 
noi, combat anumite lipsuri, con
tribuind astfel la îmbunătățirea 
muncii.

Nu același lucru se poate spu
ne. despre felul cum își trăiește 
viata gazeta de perete din cadrul 
sectorului I.C.O. Vulcan. Dacă pri 
vești această gazetă de perete, ră 
mîi pe. drept cuvînt decepționat. 
Articolele nu au mai fost schim
bate din... anul trecut. Mai pre
cis, ele poartă data de 22 de
cembrie 1962, iar conținutul unor 
articole nu are nici o legătură cu

a- 
a-

de

Bineînțeles, biroul 
organizației de bază e dator să 
jute colectivul de redacție în 
ceastă privință.

Asemănătoare este jși gazeta
perete a Sfatului popular al ora
șului Vulcan, unde o parte din 
articole sînt destul de vechi. To
varășa Coban Aurelia. responsa
bila colectivului de redacție. îm
preună cu ceilalți membri ai co
lectivului trebuie să treacă la pre
gătirea unei noi ediții axate pe 
problemele importante ale muncii 
salariaților instîtutiei.

Este necespr ca în cel mai scurt 
timp birourile organizațiilor de 
bază de la I.C.O. și sfatul popu
lar Vulcan să tragă la răspundere 
pe aceia care neglijează cu atîta 
ușurință sarcina de 
zetelor de perete un 
cafv și mobilizator.

a asigura ga- 
conținut edu-

M. ALBU

— Economist financiar 
principal cu salariza
rea de lei 1250-1 500

Condiții : - Studii economice 
superioare și 3 ani în funcții 
economice.

Aceste două posturi se o- 
cupă pe bază de concurs.

— Revizor de inven
tariere și gestiune cu 
salarizarea de 700- 
925 'ei.

Condith : Studii 
specialitate, 2 ani

Aceste posturi 
fără concurs.

medii de 
stagiu.
se ocupă

Informații suplimentare se 
primesc la sediul I.C.RT.I. 
Petroșani, str. Mihaf Viteazu 
nr. Ș.

fără frecvență, să treacă 
secretariatul școlii pentru 

cunoștință de temele fixate 
lucrările de control 

getelor de
și pen- 
la do-

Școala medie mixtă 
Petroșani

Anunță elevii claselor 8—11,
secția 

pe la 
a lua 
pentru
tru completarea 
sarul personal.

. Sesiunea de
toate clasele începe în ziua de 
23 martie.

ехагаеие pentru



STEAGUL ROȘU

Oamenii de știință din California 
au reușit să stabilească 

contactul radiolocativ cu planeta Marte

Naționalizarea 
băncilor din Birmania

NEW YORK 23 (Agerpres).
Agenția Associated Press anun

ță că oamenii de știință de la Ins
titutul tehnologic din California 
(orașul Pasadena) au reușit pentru 
prima dată cu .> ajutorul unei sta
țiuni ds observare, să stabilească 
contactul radiolocativ cu 

Marte. Analizarea datelor 
nare atestă că suprafața

planeta 
prelimi- 
planetei

Marte, la fel ca și suprafața Pă- 
mîntului și a Lunii, este formată 
din porțiuni netede și accidentate.

Radiolocația planetei Marte va 
fi efectuată de oamenii de știință 
americani cite 12 ore la fiecare 24 
ore, pînă în primele zile ale lunii 

martie, cînd planeta va ieși din 
sfera de acțiune a stațiilor radar.

(о II. Ш.
februarie 
a hotărît 

din țară, 
vigoare ,în

guvernul Bir- 
naționalizarea 
Naționalizarea 
aceiași zi la

I

BUDAPESTA. Anul trecut
în industria ușoară a R. P. Ungare 
au fost propuse 25 000 inovații. 
Din cele 12 000 de inovații aplicate 
au rezultat economii în valoare de 
180 milioane de forinți.

DELHI. — La 22 februarie s-a 
deschis la Delhi expoziția „U.R.S.S. 
în fotografii".

PRAGA. — Invățămîntul ceho
slovac se dezvoltă an de an. In 
acest an de învățămînt la școlile 
medii de specialitate învață cu 
29 892 elevi mai mulți decît în 
anul școlar trecut. Numărul elevi
lor școlilor tehnice se ridică la 
151 948. In facultăți studiază 124 182 
studenți. Dintre aceștia 32 la sută 
sînt în producție.

FRUNZE. — Filmul în culori 
„Ecoul din munți" realizat în Kir
ghizia, este consacrat muncii eroice 
a constructorilor celei mai înalte 
magistrale din U.R.S.S., autostrada

lungă de 600 kilometri, care tra
versează munții Tian-Șan.

Spectatorii au prilejul să vadă 
cum se sapă tunelul la o înălțime 
unde datorită rarefierii aerului 
chiar și motoarele de automobil 
își pierd puterea, cum se constru
iește podul de peste tumultuosul 
rîu Narîn, cum se croiește drumul 
prin defilee și înălțimi pierdute 
între nori.

HELSINKI. — La 22 februarie 
a sosit la Helsinki într-o scurtă 
vizită scriitorul sovietic Mihail 
Șolohov.

RIO DE JANEIRO. — După cum 
transmite agenția France Presse, 
guvernul brazilian a anunțat ofi
cial la 22 februarie că a acordat 
azil politic celor nouă patrioți ve- 
nezuelieni care au capturat recent 
nava „Anzoategui" și au ajuns 
cu ’ea în apele teritoriale brazi
liene.

Ѳ

Materialele plastice în construcția 
hidraulicede turbine

LENINGRAD 23 (Agerpres). 
TASS transmite :

Metalele neferoase au fost înlo
cuite cu materiale plastice la o 
serie de piese ale turbinei eu o 

putere de 225 000 kW. aceasta este 
a 15-a turbină destinată celei mai 
mari hidrocentrale din lume, hidro
centrala de la Bratsk pe Angara.

Masele plastice lemnoase în 
straturi și capronul au înlocuit 
bronzul la cele 120 bucșe ale pa
letelor de ghidaj. Tot aici a fost 
instalat un rulment cu un dia
metru de peste un metru. Partea 
interioară a acestuia este acope
rită cu cauciuc și nu cu babit ca 
de obicei.

• Folosirea maselor plastice permi-

turbinelor 
la cons- 

ulei cont

sînt atît

te economisirea nu numai a meta
lelor neferoase, ci și a uleiului. 
Piesele fabricate din mase plastice 
nu au nevoie ca lubrefiant de ulei, 
ci de apă. Acest lucru permite 
simplificarea construcției 
hidraulice, renunțîndu-se 
truirea unor conducte de 
plexe.

înlocuitorii bronzului
de apreciați incit constructorii au 
întocmit proiectul folosirii lor și 
la realizarea celei mai mari turbi
ne hidraulice de 508 000 kW. care 
se construiește la Leningrad .Turbi
ne de o asemenea putere vor func
ționa la hidrocentrala Krasnoiarsk, 
care se construiește în Siberia, pe 
fluviul Enisei.

RANGOON 23 (Agerpres).
La 23 

maniei 
băncilor 
intră în
ora 13 ora locală.

Naționalizarea afectează toate 
băncile din țară, inclusiv băncile 
străine. In același timp guvernul 
a constituit un comitet menit să 
supravegheze operațiunile de tre
cere a băncilor particulare în pro
prietatea statului. Comitetul este 
condus de ministrul de interne, co
lonelul Kvaw Soe. Toți directorii 
de băncii au fost invitați să infor
meze personalul lor despre hotărî- 
rea guvernului birman. Toate băn
cile au fost puse sub supraveghe
rea organelor de stat.

de 
să 

con-
comer-

cu

22 
un 

en-

LONDRA 23 (Agerpres).
Reprezentanți ai cercurilor 

afaceri din Anglia continuă 
ceară cu insistență extinderea 
siderabilă a schimburilor
ciale cu Uniunea Sovietică și 
alte țări socialiste.

Intr-o scrisoare publicată la 
februarie de ziarul „Times", 
grup de cunoscuți industriași
glezi, conducători ai mai multor 
companii constructoare de mașini, 
cheamă guvernul să înceapă tra
tative cu Uniunea Sovietică, Re
publica Populară Chineză și
alte țări privind elaborarea unui 
program de schimburi comerciale

cu

:3ZASS:

Washingtonul — 
și delicventei

NEW YORK 23 (Agerpres).
Washingtonul nu este numai ca

pitala Statelor Unite, ci și „o ca
pitală a crimei și delicventei tine
retului", se plînge ziarul „New

capitală a crimei 
tineretului64

=O=—

Primele alegeri 
din istoria yemenului
SANAA 23 (Agerpres).
Postul de radio Sanaa anunță 

că autoritățile Yemenite au hotă- 
rit organizarea pe întregul terito
riu al Yemenului a primelor ale
geri din istoria acestei țări în 
vederea constituirii Camerei repre
zentanților tribali. Camera se va 
compune din 160 sau 180 de mem
bri dintre care 60 la sută vor fi 
desemnați de corpul electoral, iar 
restul de 40 la sută vor fi numiți 
de autorități. Din Cameră vor face 
parte reprezentanți ai tuturor tri
burilor yemenite.

ai 
în 
al 
ce

York Herald Tribune". La fiecare 
sfîrșit de săptămînă ziarele publi
că lungi relatări despre jafurile, 
asasinatele, violurile din zilele an
terioare. Recent, s-au putut citi, 
următoarele știri: un membru 
Congresului este bătut și jefuit 
plină stradă ; soția unui asistent 
Casei Albe este rănită în timp
locuința ei este călcată de hoți; 
un meci de rugby interșcolar se 
transformă într-o bătălie sîngeroa- 
să.

„Capitol Hill", unde se află si
tuată clădirea Congresului S.U.A., 
a devenit un Ioc primejdios pe 
care cetățenii îl evită noaptea — 
precizează ziarul citat, care adau
gă : Că Washingtonul s-a trans
format într-o „junglă de

Luna trecută numărul 
lor, violurilor, jafurilor, 
armate a fost cu 17,4 la
mare decît in ianuarie 1962.

asfalt", 
asasinate- 
atacurilor 
sută mai

Scopul vizitei lui L. Merchant 
occidentalăîn Europa

PARIS 23 (Agerpres).
In seara zilei de 22 februarie а 

sosit la Paris Livingston Mer
chant, trimisul special al președin
telui Kennedy, pentru discutarea 
problemelor privind înființarea 
„forței strategice multinaționale" 
în cadrul NA.T.O. In capitala 
Franței el va avea întrevederi cu 
oficialitățile din comandamentul

după 
eapi- 
Mer-

pactului atlantic, urmînd ca 
aceea să viziteze o serie de 
tale occidentale. Vizita lui L. 
chant în Europa occidentală ur
mează tratativelor care au avut 
loc în capitala S.U.A. între Statele 
Unite și Marea Britanie cu privire 
la primele măsuri de aplicare a 
acordurilor de la Nassau prin care 
S.U.A. acordă rachete nucleare An
gliei.

ÎNGERAȘII"
La Gurtea cu juri din Koblenz — 

R.F. Germană — se desfășoară de 
citeva luni procesul a 12 foști 
SS-iști vinovați de exterminarea a 
70.000 de cetățeni sovietici în tim
pul ocupării orașului Minsk. Prin
tre aceștia se ailă și Georg Heuser, 
supranumit călăul Minskului.

In sală domnește o atmosferă de 
adîncă toropeală. Moțăie judecă
torii, moțăie „martorii", moțăie pî
nă și acuzații. Se judecă oare un 
proces plictisitor de moștenire ? E 
timp destul, par a spune judecă
torii. De ce să se grăbească ? Ei 
pretind că le. este foarte greu să 
stabilească vinovăția unor oiiferi 
care „executau ordinele superiori
lor", Judecătorii cer mereu noi 
„probe", parcă cele 70 000 de vic
time n-ar constitui proba cea mai 
zdrobitoare.

Sînt audiați alți „martori ai apă
rării", aleși cu grijă. Calda toro
peală din sală este uneori tulbu
rată de unii martori care vorbesc 
mai tare, lat-o, de pildă, pe doam
na Brigitte Gerstenmier, sofia pre
ședintelui Bundeșțagului vest-ger- 
man. Vorbește cu multă căldură, 
cu pasiune, despre „bieții acuzați", 
subliniind că ea nu-i crede capa

bili de fapte reprobabile, întrucît 
știe că sînt „educafi în tradiții de 
adine puritanism" și au o „profundă 
moralitate religioasă"... Din boxă, 
acuzații o privesc cu multă,, recu
noștință... Judecătorii notează mo- 
țăind ceva în catastife.. Legănat 
de cuvintele dulci ale martorei,

FOILETON
ș.

Heuser se simte cuprins de o ade
vărată euforie și parcă începe să 
viseze...

..I se pare că plutește ușor ca 
un fulg prin fa(ă unor oglinzi 
uriașe. Se vede parcă îmbrăcat 
într-o uniformă nouă, albă, ima
culată. întrucît se crede nevino
vat ca un copil, Heuser se întrea
bă dacă nu cumva aceasta o ii 
uniforma.... îngerilor I Și ce frumos 
îi șade. Doar el are o mare slăbi
ciune pentru uniforme I „Dușmanii" 
i-au descoperit o fotografie „de a- 
tund", de la Minsk, și au publi
cat-o în ziare. Ge minunată uni
formă de SS-ist avea, cu bande
rolă cu svastică, cu cap' de mort

Ia chipiu... Ținea un pahar cu 
șampanie în mină și zîmbea sa
tisfăcut. Avea și de ce: aniversa 
nu mai știe a cîta lună de cînd 
„opera" la Minsk...

După război a schimbat unifor
ma „Gestapo"-ului cu cea a „Krip"- 
ului de la Bonn, fiind ani de zile 
șeful poliției judiciare din Rhein
land Pfalz. Frumoasă uniformă și 
aceasta, nimic de zis, dar tot mai 
frumoasă pare cea de acum, albă, 
imaculată. II vede, îmbrăcat în 
aceeași „uniformă" albă și pe Ro's- 
bach. Pare obosit, săracul. In ajun 
avusese o sarcină foarte grea, a- 
ceea de a-i scoate pe Heuser bas
ma curată, „in calitate de jurist și 
de criminalist, își amintește Heu
ser vorbele spuse despre el de 
Rosbach, acuzatul a dovedit ta
lent atît în teorie cît și în prac
tică". Mai ales în practică I, îi ful
geră un gin" lui Heuser, lată, ii 
șade bine și lui Rosbach uniforma 
de „îngeraș", își zice el, parcă 
mai bine decît cea de SS-ist I

Alți „nevinovați" îi ies în cale, 
lieuser îi privește galeș : au de
pus și aceștia în favoarea lui l 
Buni băieți: 1 Frânez Friedrich a 
fost obersturtniuhrer SS, a servit 
în „Einsatzkommando", Rb^inhold

Bredet a pus la cale masacre 
la Sluțk, in U.R.S.S., Franz Gen- 
nert la Minsk, iar Johann Has
sler a fost șoier la duba de ga
zare... Un alt martor „imaculat" 
este Willi Fosse, lost procuror ai 
Minskului, actualmente tot procu
ror, dar al tribunalului de land 
din Kaiserlautern 1 Oameni in 
care instanța are toată încrederea, 
doar sînt persoane onorabile, cu 
posturi de răspundere. Dar iată-i 
și pe domnii judecători 1 Și-au 
schimbat și ei robele cu unifor
me albe', imaculate. Se plimbă 
preocupați, cu dosare grele la 
subsoară. Din dosare atîrnă niște 
hîrtii pe care Heuser citește -.„în
deplinirea datoriei de serviciu", 
„ordinele superiorilor"... Sîntem 
pe mîinl bune, gîndește liniștit 
Heuser.

...Clinchetul strident al clopoțe
lului pe care îi agită președintele 
Curții cu juri, anunțind suspenda
rea ședinței îi trezește din plăcuta 
visare, dar Heuser nu are nici o 
grijă. Judecata se desfășoară bine 
— își spune ei satisfăcut, simțind 
cotul celorlalți 11 criminali din 
boxă...

Dar judecata popoarelor î Cît se 
poate de limpede: vinovății să 
primească pedeapsa meritată

MIRCEA 1ORDACHE

să prevadă o
cel puțin 20

sporim 
cu ță- 
viitorii 
milioa-

pe cinci ani care 
creștere anuală cu 
la sută a volumului acestui comerț.

Aceasta ar asigura Angliei co
menzi în valoare de milioane de 
lire sterline și ar avea urmări fa
vorabile asupra reducerii șomaju
lui. Nu există nici un motiv, se 
arată în scrisoarea industriașilor, 
care să ne împiedice să 
volumul comerțului nostru 
rile lagărului socialist în 
trei-cinci ani, de la 120 de
ne la 500 de milioane lire sterli
ne. Pentru aceasta este necesară 
doar „hotărîrea fermă" a guver
nului.

Amintind că în ultima perioadă 
guvernul englez a împiedicat în
cheierea unor tranzacții comerciale 
cu organizațiile de export-import 
din Uniunea Sovietică, avantajoase 
pentru industriașii englezi, autorii 
scrisorii scot la iveală absuidita- 
tea unei asemenea poziții. Ei con
damna politica guvernului conser
vator in problema importului pe
trolului sovietic, care ar constitui 
o amortizare parțială a comenzilor 
sovietice pentru construirea de na
ve la șantierele navale engleze. 
„Cit de ridicat trebuie să fie șoma
jul în industria navală se întrea
bă autorii scrisorii, pentru ca noi 
să ducem o politică rațională ?

—=0=_ '

Răscoala jandarmilor 
katanghezi

LEOPOLDVILLE 23 (Agerpres). :
Potrivit unui mesaj transmis de 

postul de radio Katanga, în loca
litatea Kapanga, situată la fron
tieră cu Angola, a izbucnit o răs
coală a detașamentelor de jandar
mi, Rășculații l-au arestat și apoi 
l-au închis pe ofițerul lor superior. 
Ei au atacat apoi mai multe lo ■ 
cuințe și 
relatează 
deoarece 
darmllor

De la 
fost trimis în mare grabă un de
tașament de soldați suedezi, apar- 
ținînd forțelor O.N.U. în Congo, 
care a intervenit dezarmînd 5Q0 
de jandarmi katanghezi.

persoane civile. Răscoala, 
agenția U.P.I., a izbucnit 
de mai multă vreme jap- 4 
nu li s-au plătit soldele, 
baza aeriană Kamina a

PROGRAM DE RADIO
25 februarie

PROGRAMUL I. 7,10 Mici pie
se de estradă, 7,45 Jocuri populare 
romînești, . 8,00 Sumarul ziarului 
Scînteia, 8,30 Uverturi din operetele 
lui Suppe, 9,30 Muzică populară, 
sovietică 10,00 Muzică ușoară,
11.30 Melodii de estradă, 12,30 Me
lodii populare romînești și ale . mi
norităților naționale, 13,10 Mutică 
ușoară, 14,30 Muzică populară ro- 
mînească, 15,00 Formații de muzi
că ușoară, 16,15 Vorbește Mosco
va!, 17,10 Tineri interpreți în stu
dio, 18,00 Muzică de estradă in
terpretată de orchestre de coarde, 
19,20 Din cîntecele compozitorilor 
noștri, 19,45 Cîntă Maria Lătărețu, 
20,15 Muzică ușoară sovietică, 
21,25 Concert de muzică ușoară 
românească, 23,00 Concert de noap
te. PROGRAMUL II. 12,15 Soliști 
de muzică ușoară, 13,22 Cîntece si 
jocuri populare romînești, 14,30 
Muzică de estradă, 15,00 Lucrări 
de tineri compozitori, 16,10 Cîntece 
pionierești 17,00 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 18,50 Soliști și 
orchestre de muzică populară ale 
Filarmonicelor de Stat din diferite 
orașe ale țări., 20,20 Din muzica 
popoarelor, 21,15 Muzică ușoară,
22.30 Muzică de dans,

------Q------

CINEMATOGRAF*
PETROȘANI — 7 Noiembrie:

Soțul soției sale; Ai. Sahia: Pe
dro pleacă în Sierra; LIVEZENI 
Poveste sentimentală ; ANINOAȘAî 
Vizita președintelui.
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