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O inițiativă valoroasă în sprijinul brigăzilor rămase sub plan

avut de rezolvat — unde 
de ajutorul conducerii

Alexandru Trestian 
aceeași veste despre 

„Brigada

i-a 
bri-
lui
ră-

Cînd fruntașii
. _ Inginerul Petru Stoica, șeful sec- 
tonului III al minei Vulcan, are un 
obicei bun: stă zilnic de vorbă cu 
șefii de brigăzi, cu maiștrii. Ii în
treabă cum a mers „șutul"; ce pro
bleme au ;
au nevoie 
sectorului.

Maistrul 
adus astăzi 
gada - lui Ion Sfitlic. 
Sffflic — începu maistrul — a 
mas - și în decada aceasta sub plan. 
Nu se mai redresează deloc de la

< o vteme încoace".
Șeful sectorului ar fi trebuit poate 

af.Xnd această veste — să stea 
din nftn de vorbă cu Sfitlic. Făcuse 
acest lucru de nenumărate ori. Sfitlic 
o..ținea una și bună: „Orice aș face, 
tovarășe inginer, nu-mi pot îndeplini 
planul. Abatajul meu e 
cărbune tare". Iată, de i 
aceasta, șeful sectorului : 
el pe Gantz.; Abatajul 
Gantz este vecin cu cel
Ar trebui, deci ca și rezultatele ob
ținute de cele două brigăzi să fie 
asemănătoare. Dar, în timp ce bri
gada lui Ștefan Gantz 
randamente de 7 și chiar 
Sfitlic și ortacii săi abia 
tone/post.

In timp ce inginerul 
cea astfel de calcule, intră pe ușă 
Gantz.

— Те-am chemat — îl întâmpină 
șeful' sectorului — să ne sfătuim* îh- 
tf-o problemă. Dumneata cunoști 
bine abatajul lui Sfitlic ?

— II cunosc 1
. —; Și ce părere pi despre abataj 
— e un abataj greu ? Uite, de mai 
bine de o lună, Sfitlic пц-și face pla
nul. Susține că are condiții grele de 
zăcămînt, că abataju-i greu.

— Eu știu, că lucrăm în aceleași 
condiții. Stratul face parte din a- 
eelași bloc, are aceleași caracteris
tici; Și eu n-am de ce să mă plîng. 
Dar,. privind situația -brigăzii lui 
Sfitlic văd o soluție. Sîntem vecini : 
și ca vecini e bine să ne ajutăm unii

greu, am 
ce, de data 
îl chemă la 
brigăzii lui 

al lui Sfitlic.

realizează
8 tone/post, 
ating 3-3,5

Stoica fă-

(Continuare in pag. 3-a)

(Continuare in pag. 3-a)

FORȚĂ I N Ă$ 1 L U M In 10 zile
cu a-

oamenii.
Mari-

LA
CE

(Continuare in pag. 2-a)

realizează, 
oameni ai 

econorilisesc

au viață. Viață pe care 
le-a dat-o

lui,' un număr 
sînt librete cu 

. dă .și cîștiguri 
toturisme.

Г -am rugat pe mals- 
^trul Marinescu să

cite: ceva des-

rivită de pe deal, 
cu impunătoarea sa 

linie arhitectonică moder
nă, cu cele patru turnuri 
de răcire, cu coșul veșnic 
Jumegînd și înfipt îndrăz
neț în înalturi, ca o ex
presie a cutezanței și for-

■ tei omenești, cu nenumă- 
rațele-i Unii aeriene, ter
mocentrala Paroșeni nu 
poate să nu impresioneze. 

L iniile aeriene! Artere 
de metal susținute pe 
brațe puternice înfipte în 
sol, unind dealurile unul 
cu altul și mai departe cu 
cîmpiile întinse, canali
zează invizibilul fluviu al 

^energiei electrice. Un cu- 
tint despre cei care au

privesc în iur
pe alții. Dați-mă să lucrez o săptă- 
mînă sau două în această brigadă. 
Pînă se redresează. Invățînd din ex
periența brigăzii mele, cred că, bri
gada lui Sfitlic va reuși să-și îmbu
nătățească situația. După părerea 
mea așa ar trebui să facă și sdți 
șefi de brigadă. Nouă, celor mai buni 
mineri, nu ne poate fi indiferent ce 
rezultate obțin celelalte brigăzi.

...A doua zi Ștefan Gantz a cobo- 
rît în abataj cu ortacii lui Sfitlic. 
Și au lucrat toată ziua împreună. 
Ochiului experimentat al brigadieru
lui nu î-a scăpat nici un amănunt. 
A văzut că ortacii lui Sfitlic irosesc 
mult timp pentru lucruri mărunte. 
Cînd le trebuie ceva, scule sa<u a- 
numite materiale, pleacă toți în cău
tarea tor. E nevoie de o mai bună 
organizare și disciplină — și-a spus 
el. A venit și ora ieșirii din șut. In 
loc ca tot schimbul să lucreze pînă 
cînd celălalt schimb preia din mers 
lucrul, ortacii lui Sfitlic au vrut să 
plece. Atunci Ștefan Gantz i-a o- 

,Eu sînt de părere să nu ple- 
nu predăm schimbul. Să 
celor din schimbul urmă- 
făcut noi și cum să pre- 
lucrul pentru celălalt

prii: 
căm pînă 
le spunem 
tor ce am 
gătească 
schimb".

Ortacii 1 
cunoștință 
brigăzii lui Gantz. A doua zi, dimi
neața, Găntz a fost primul la pon- 
taj. I-a așteptat acolo pe toți orta
cii lui Sfitlic. E adevărat că unii au 
venit cu cîteva minute mai tîrziu, 
dar, au intrat toți odată în abataj. 
Era ® altă „lege" pe care Gantz o 
introducea în sîtlul brigăzii. Sfitlic 
și . ortacii lui se plîngeau eă abata
jul are presiune. „Are — nimic de 
zis — le-a spus Gantz. In două-trei 
zile îl vom face să nu mai aibă". 
Și în următoarele zile, Gantz și noii 
săi ortaci, au refăcut lucrările de 
armare. Abatajul nu mai avea pre
siune.

lui Sfitlic au luat astfel 
cu primele „secrete" ale

с. PRIESCU

brăzdai întinderile 
veste artere.

De ta maistrul 
nescu, șeful lotului de
construcții-montaj, care a 
construit libia electrică 
aeriană de 220 kV Paro
șeni— Ișalnița, respectiv
tronsonul Paroșeni—Băr
bătești, am aflat o parte 
din lucrurile pe care le 
relevăm aici. O altă par
te ne-au „povestit-o" bra
țele de metal ale stîlpi
lor de înaltă tensiune — liniei pe „zburătorii" (așa 
dantelărie meșteșugită din 
profile și salbe de izola
tori, de ai impresia că 
stîlpul ar fi o codană gă
tită cu cercei. Și stîlpul 
cu „cerceii" lui de izola
tori și conductorii groși

ne spună
pre felul cum au muncit 
oamenii la construirea li
niei de 220 kV. Răspun
sul a fost prompt-:

— Ca leii I Să-i fi că
zut în ultimele săptămini 
premergătoare punerii în 
funcție a primei etape a .

se numesc la noi cei ca
re lucrează la întinderea 
conductorilor) din echipe
le conduse de Muller Fritz 
sau Frăcea Ștefan. N-au 
avut nici o clipă de odih
nă. Prin vintul tăios, la
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Conferința de partid de la mina Lonea

A zecea oară îH acest an nu
mele strungarului Georgescu 
Gheorghe de la mina .Uricani 
apare printre cele ale Cvidenția- 
ților în întrecerea socialistă. 
Minuțiozitatea cu care execută 
piesele și-a dat concursul ia a- 
ceastă performanță.

In fafa comuniștilor din Lonea 
sarcini noi9 de mare răspundere

Răcoarea după-amiezii de toamnă, 
picăturile mărunte și reci de ploaie 
parcă voiau să rețină cu tot dina
dinsul oamenii în casele lor. Totuși, 
în după-amiaza zilei de sîmbătă, pe 
străzile din Lonea, pe ulițele din 
Gimpa sau Jieț, grupuri de comuniști 
se îndreptau spre sala clubului. Erau 
delegații la conferința de partid a 
minei Lonea. încă cu 20 de minute 
înainte de ora stabilită pentru înce
perea conferinței, în sală erau pre- 
zenți toți cei -242 de delegați.

In prezidiul conferinței au fost a- 
leși, printre alții tovărășii Drăguț 
Lucian, membru în Comitetul regio
nal de partid Hunedoara, Ghioancă 
Victor, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, Truță 
Emil, secretarul Comitetului orășenesc 
de partid Petrila.

Semnificația cîtorva cifre
Conferința de partid a minei Lo

nea a constituit un important prilej 
de analiză a întregii munci de partid 
desfășurate’ în ultimul -an la aeeasta 
exploatare. Comuniștii minei Lonea, 
și în frunte cu ei întregul colectiv 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
au întîmpinat conferința de partid eu 
succese de seamă în îndeplinirea sar
cinilor economice. In perioada care 
a trecut din anul acesta, minerii din 
Lonea au dat patriei 24 237 tone de 
cărbune brut peste plan, depășindu-și 
astfel cu 2 237 tone cărbune angaja-

Fotografia ală
turată a fost e- 
xecutătă atunci 
cînd Gantz Ștefan 
— în mijloc, în 
primul rînd — 
lucra încă împre
ună cu vechii săi 
ortaci. Alături de 
ei a realizat încă 
din 14 noiembrie 
sarcina de plan a 
brigăzii pe aceas
tă lună.

cincisprezece-douâzeci de 
metri înălțime, suspendați 
pe „brațele" stîlpilor, cu 
centurile de siguranță, 
oamenii aceștia au întins 
:onductorii.

In cuvinte simple,
* meșterul povestea 

cum cu miinile care în
ghețau pe metal, sub 
ploaia măruntă și deasă, 
în bătaia vinturilor tăioa
se ca niște cuțite, oame
nii au întins conductori, 
au unit brațele de metal, 
ridicate în- aer. ale mun
ților. Lucrarea a fost rea
lizată. -în opt luni de 

I. CIOCLEI

meatul de întrecere anual. Crește
rea productivității muncii cu 13 fer 
pe post față de plan, extinderea sus
ținerii metalice și a abatajelor fron
tale, depășirea planului lucrărilor de 
pregătiri cu 4,4 la sută, la ml și cu 
12 la sută la mc, obținerea unei e- 
conomii la prețul de cost în • valoare

OBIECTIVE 
MOBILIZATOARE

In cadrul conferinței, comuniș
tii de la mina Lonea au hotărît 
să mobilizeze colectivul exploa
tării la realizarea următoarelor 
obiective pe anul .1965:

O Depășirea planului de pro
ducție cu 5 000 tone de cărbune ;
0 Realizarea unei productivi

tăți a muncii de 1,325 tone/post:,
0 Realizarea unei viteze dc 

avansare în abatajele cametă de 
90 ml/lună, iar în abatajele fron
tale de 39 m;
0 Extragerea unei producții 

,de 275 000 tone de cărbune cu 
susținere metalică ; ■

0 Realizarea unei economii 
la prețul de cost al producției 
de 200 000 Iei.

de 1 389 000 lei, cu 20 la sută mai 
mult față de angajamentul anual, 
sînt numai cîteva succese cu care 
colectivul acestei exploatări se poate 
tnîndri

Realizările dobîndite — 
expresie a creșterii rolului 
conducător al organizației 

de partid
Referindu-se la aceste frumoase 

realizări, darea de seamă și discuți
ile purtate pe marginea ei au relie-

Colectivul Uzinei de reparat utilaj minier din Peirașanî.a 
raportat ieri îndeplinirea planului de producție pe ultimele 11 
luni ale anului. Valoarea producției marfă dată peste plan 
de către muncitorii acestei uzine, se cifrează la 3 200 000 lei. 
Economiile suplimentare obținute la prețul de cost pe 10 luni 
se ricjică la 1 779 000 lei. In același timp productivitatea muticii 
a crescut cu aproape 1 la sută față de sarcina planificată.

Ca urmare a cîști- 
gurilor . frumoase pe 
care le. 
numeroși 
muncii 
bani la C.E.C. pentru 
a-și cumpăra autotu
risme. Unii Іё-au și 
cumpărat Ei pot fi 
văzuți zilnic la :volan 
pe : șcseleie • asfaltate 
din Valea Jiului. Este 
interesant,/ de reținut 
că. numai; în- ultimele 
10 zile, 'din cele 123 
de noi librete elibe
rate : de , unitățile 
C.E.C. din Valea, Jiu- 

de 59 
dobîn-

,în au- 

fat că ele au fost posibile ca uman 
a creșterii rolului conducător al or
ganizațiilor de bază, sub îndrumarea 
comitetului de partid. A contribuit 
de asemenea la buna desfășurare a 
procesului de producție munca vie. 
multilaterală desfășurată de comitetul 
de partid și organizațiile de bază în 
vederea educării în spirit comunist a 
membrilor și candidaților de partid, 
precum și faptul* că, în perioada ana
lizată, organizațiile de bază din 
sectoarele minei Lonea s-au întărit 
prin primirea unui număr de 267 can
didați și membri de partid.

Avînd repartizați comuniști la toa
te locurile cheie ale procesului de 
producție, exercitînd cu competență 
dreptul de control asupra conducerii 
tehnico-administrative, intervenind, cu 
operativitate pentru înlăturarea* defi
ciențelor în producție,. comitetul d de 
partid și org-anizațitle de -bază șLau 
dovedit din plin capacitatea' .de akjri^- 
biliza colectivii acestei exploatări. U 
înfăptuirea sarcinilor economice ela
borate de partid.

Mai multă grijă ritmicității 
și calității producției

Atît darea de seamă prezentată de 
tovarășul Costea Traian, secretarul 
comitetului de partid al minei Lonea, 
cît și participanții la discuții au dez
bătut multilateral diferite aspecte le
gate de ritmicitatea și calitatea pro
ducției. In sectoarele minei 
se constată că în prima decadă 
lunii, desfășurarea procesului de 
ducție se face mai lent, șef6 
brigăzi, corpul tehnico-ingineresc 
prea mică măsură se ocupă de

Lonea 
a 

pro- 
de 
în 

rit- 
micitatea producției,. Această tendință 
nu a fost combătută cu tărie de că-

г. ȘUSTAC

la ' Alba* 
elevii însoțiți de profeso- 
Eiviu, iap vizitat Muzeul 
Alba și vechea cetate

In excursie
Un grup de 32 elevi de la Școala

■ medie din orașul Petrila ; a plecat 
duminică intr-o excursie 
lulia. Aici, 
rul; Groza: 
raional din 
ApUlum.

VR I C Afl i I 
loc duminică, la orele Л8....A avut

în. sala clubului muncitoresc, un pro
gram dedicat tinerilor care au pițșit 
în acest an pragul majoratului, lin, 
cadrul programului,-tinerii âu audiat 
o expunere despre îndatoririle ce- le 
revin o dată cu . intrarea în rînUuI 
cetățenilor majori, prezentată, de tov. 
Gîscă loan, secretarul comitetului 
U.T.M. al minei Uricani.

Expunerea a fost urmată de jocuri 
distractive și dans.



150 de ani die la nașterea tui Matei Mi Но

Un mare actor și animator

hi curînd ia Petroșani

Noul film romlMsc „Străinul"

al scenei
Cel c« avea să devină marele actor 

Matei Millo s-a născut la Stolniceni. 
lingă Pașcani la 24 noiembrie 1814. 
Din tinerețe, Matei Millo simte voca 
ția scenei și se alătură luptei avîn- 
tate a generației sale pentru eman
ciparea poporului, împotriva nedrep
tății sociale.

Formîndu-și convingerile într-o e- 
pocă de tranziție, cînd burghezia în
cepuse să șe dezvolte, cînd idei so- 
piale înnoitoare făceau să se clati
ne tradițiile feudale, mulți tineri mol
doveni din generația lui 1848 cum a 
f©st: Vasile Alecsandri, Alecu Rus
so, Mihail Kogălniceanu, Matei Mil
lo ș.a., contribuie prin activitatea lor 
la formarea conștiinței patriotice prin 
artă și literatură.

După ce căpătase în familie prime 
le noțiuni de scriere, citire, grama
tici și de limbi străine, Milto ur
mează cursurile pensionului Quenim, 
unde îi are colegi pe Kogălniceanu și 
Alecsandri; trece apoi la Academia 
Mlhăileană. pe care o absolvă, dove 
dindu-se un școlar sîrguineios, dotai 
cu Înclinări pentru teatru. In pofida 
prejudecăților, tînărul Matei Millo se 
ocupă mereu de teatru, organizează 
spectacole ocazionale și, mai ales, 
scrie unele piese, printre care „Piatra 
țelului", jucată în 1835

In 1840 reușește, în urma unor re
petate stăruințe, să plece la Paris,

La clubul 
muncitoresc din 
Urlcani micii 
acordeoniști e- 
xersează. In- 
structoarea Blaj 
Maria îi asistă 
atentă, cu răs
pundere. Și puș
tii... promit.

Cînd a apărui în Anl- 
noasa, Niky credea că 
este „cel mai valabil 
băiat".

O îmbinare de culori 
fistichii caracteriza „am
balajul" lui vestimentar 
(expresia din ghilimele 
aparține personajului). 
Un fular galben, de a 
curățenie îndoielnică, a- 
tîrna pe un git subțirel 
care nu avea dese con
tacte cu săpunul si opa
ci cămașă cu buline 
albe pe fond vernil pre

zenta un întreg sortiment al fabricii 
de fermoare. Pantaloni „dangaritzy", 
cum le spunea posesorul, erau ghln- 
tuiți in citevg duzini de nituri pen
tru a suplini probabil lipsa de 
dungă.

Cu toate că Niky nu prea era in 
„fonduri", poseda în schimb un im
presionant număr de buzunare de 
diferite forme Și mărimi în care po
poseau foarte rar obiecte ca batistă, 
pieptene șl alte lucruri portabile în 
buaunar.

Niky nu era un băiat prost, dar 
fruntea ascunsă sub creasta de co
coș, veșnic nepieptănată, li dădea un 
aer яи tocmai Melent.

romînești
pentru a studia ingineria. Aici însă 
el se ocupă eu toată seriozitatea de 
teatru.

Activitatea lui Matei Millo în tea
tru este multilaterală: autor, actor, 
director de scenă, conducător de tru
pă, profesor de teatru. In 1846 îl gă
sim director al Teatrului național 
din Iași împreună cu Nicolae Șuțu, 

iar în 1853, director artistic al Tea
trului național din București.

Millo și-a cîștigat merite de seamă 
și ca profesor la Conservatorul din 
București, la catedra de mimică și 
declamație. In această școală, luptă 
de la început spre a impune interpre
tarea naturals, care să-i convingă pe 
spectatori. A creat un adevărat cu
rent, care a impresionat stilul inter
pretării actoricești, punînd bazele 
realismului scenic. El este acela care 
a reușit să facă cunoscute operele 
dramatice ale lui Alecsandri, greînd 
și popularizînd tipuri autentice: Goa
na Chirița, Mama Anghelușa, Barbu 1 
I.ăutaru ș.a.

Creator al repertoriului național, 
reformator pe linia realismului în in
terpretare și în montarea spectacolelor, 
Millo și-a cîștigat merite de nepre
țuit datorită îmbinării talentului și 
înfocatului său patriotism. Matei 
Millo rămîne unul dintre cei mai de 
seamă artiști militanți ai poporului 
nostru.

Venea din București, cum spunea 
el, cu toate că anumiți tineri mai bine 
informați afirmau că din comuna lui 
Niky și plnă la București aveai tim
pul să măninci o mămăligă și un 
burduf cu briază. Apariția lui in A- 
nlnoasa a făcut senzație. Lumea în
torcea capul după el, fetele pufneau 
in rls, iar băieții iși găsiseră subiec
tul de discuții și ironii. Niky, mîn- 
dru că a reușit să uluiască lumea, nu 
simțea sau nu voia să simtă mușcă
turile usturătoare ale glumelor ce 
se făceau pe seama lui. Oamenii 
erau frwlntați, credea el. Urma să 
dea lovitura cea mare: să se anga
jeze undeva.

Niky încercase fel de fel de mese
rii : vînduse balene și levănțică pe 
Lipscani, oferea cu o figură angelică 
bilete de cinema pe care le avea în 
plus fiindcă... nu-i venise „prietena”: 
lucrase ca ajutor la un camionagiu 
în abur și în alte funcții la fel de 
„sigure" și „onorabile". care nu-i a- 
siguraseră insă temelia materială a 
marelui vis: să-și cumpere un tran
zistor și o borsalină lux.

Auzise că la minele de cărbuni se 
clștigă bine. Probabil că cel cared 
informase nu-i spusese nimic despre 
munca clocotitoare și despre rîvna 
minerilor.

Intr-o dimineață, Niky se suise

Urcușuri
Pe-o piatră de hotar am scris ttn sens, 
Traiect de aspirații grandioase, 
Cu căutări ce urcă tumultoase 
Și-n Infinit l-am împliniat imens.

Am proiectat în viitor terase, 
Bin optimismul solidar și dens 
Și-n fiecare pas urcai In mers 
Lăsăm un ghid de urme luminoase.

In drum spre apogeu enigme cad.
In spațiu ne plasăm pe-brbite țelul, 
In timp tăiem cu spada minții vad.

Pe culmile fierbinți ne-așteaptă cerul 
Cu sărutările din sori ce ard...
Grăbiți! Cu primii pași trecut e greul ț

GEORGE BANETE
Membru al cercului literar „Minerul" 

Petroșani

PREMIERĂ
Colectivul Teatrului de stat din 

Petroșani a prezentat aseară, în pre
mieră, spectacolul „Măsură pentru 
măsură" de William Shakespeare. A- 
ceasta este a treia premieră prezen
tată în actuala stagiune de către 
Teatrul de sfat din Valea Jiului. 
Direcția de scenă este semnată de 
Marietta Sadova, asistată de Marcel 
Șoma. Premiera s-a bucurat de suc
ces.

Același spectacol va fi prezentat șl 
în seara zilei de azi, la ora 20.

fără bilet în trenul de Petroșani, și 
sosi dimineața la destinație, somno
ros, flămind și cu o amendă de la 
C.E.B.. — supliment. A ales Aninoa- 
sa ca prim teren de încercare. S-a 
angajat la I.L.L., dar n-a stat mult. 
Trebuia să lucreze cu var și-și stri
ca pielița de pe mîini. Să dea Niky 
cu mistria ? Auzi dumneata ? I El 
care nu adusese acasă o găleată cu

apă de la jîntînă, el care nu tăiase 
un lemn! După plecarea de la I.L.L.. 
s-a prezentat la mină spre angajare. 
Apariția lui ia sectorul li a fost sen
zațională.

Secretarul de sector povestește și 
astăzi desvre ziua cînd Niky, fără 
să bată la ușă, a intrai, a zis „bună 
ziua", in gind, și a întrebat cu gla
sul lui de soprană:

— Care-i șeful pe-aici ?
Secretarul, luat pe neașteptate, gra 

gaia să se înece cu o mușcătură de 
măr pe care tocmai o mesteea. Nu 
a fost nevoie de răspuns pentru că 
In birou a intrat un bărbat îmbrăcat 
de șut cu lampa pe piept și caschetă

Amatorii de filme 'din Petroșani, 
vor avea posibilitatea începînd de 
miercuri 25 noiembrie, să vizioneze 
la cinematograful „7 Noiembrie" noul 
film romînese „Străinul", film distins 
cu „Premiul special al juriului" de 
la Festivalul filmului romînese de 
la Mamaia 1964.

Elaborat după romanul nu același 
nume al lui Titus Popovici (dealtfel 
și autor al scenariului), filmul „Străi- 

Acesta este tabloul sumar în cafe 
se desfășoară acțiunea filmului avînd

nul" surprinde evenimentele din aju 
nul eliberării și cîteva zile după a-

O secvență din film
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cest moment crucial din viața po
porului nostru. Acțiunea din film, 
spre deosebire de roman, se resțrînge 
numai la Arad și punctează antago
nismul ascuțit dintre clasa muncitoa
re condusă de comuniști și burgheze- 
moșierime în toate problemele privind 
destinul poporului, viitorul patriei.

In centrul acțiunii filmu
lui se află trei tineri — eroii prin
cipali. „Străinul" nu este totuși nu
mai povestea prieteniei acestora ci 
prin conflictul său central, devine 
Un valaros document asupra istoriei 
acelor vremi sbuciumate cînd hit 
leriștii prădan țara. Burghezo-moșie- 
rimea aștepta „eliberarea" de către

Culegeri de folclor
Cercetătorii Institutului de etno

grafie și folclor al Academiei R.P 
Romîne, în urma a numeroase de
plasării întreprinse în regiunile țării 
au strîns, anul acesta, peste 2 001 
de creații literare și artistice popii 
lare. Pe baza bogatului materia’ 
documentar, studiat pe teren de spe
cialiști, s-a trecut la elaborarea unor 
ample lucrări științifice. In curs de pre
gătire se află, de exemplu, o monogra 
fie consacrată folclorului muncitoresc 
din diferite centre industriale. Se în- 
toomesc, totodată, monografii privind 

minierească. „Dibaci", Niky a înțe
les din mișcarea capului făcută de 
secretar că se află in fața șefului-

— Aș prea să vă fac o angajare 
la sectorul ăsta do’n șef — zise Niky.

Șeful sectorului și-a dat seama cu 
cine are de-a face și pentru a fi în 
ton cu „băiatul bine", care-i stătea 
in față, ii explică cu un aer bine
voitor.

— Deocamdată nu te pot face o 
angajare, cel mult o... ușcheală.

Niky, cum povestea el mai tir gin, 
rămase... ca la dentist.

In după-amiaza aceleiași zile, un 
grup de tineri auziseră de pățania 
lui Niky și făceau haz, cînd intîm- 
olător treeu pe acolo secretarul co
mitetului U.T.M. Auzind despre ce 
este vorba, rămase pe gînduri. Ple
că apoi spre sediul U.T.M. Niky pri
vea la afișierul clubului care anun
ța noul film. Dintr-o privire, secre
tarul înțelese că acesta este Niky cel 
din povestea băieților. L-a invitat la 
sediu, l-a poftit pe scaun și’l-a între
bat despre viața și năzuințele lui.

Bin clipa aceea a început a doua 
viață a lui Niky. Secretarul comite
tului U.T.M. i-a făgăduit ajutor. Dar 
cu o condiție: să înlăture năravu
rile cu care venise. Niky, cu gindul 
că va face ceva bani și va pleca, a 
promis solemn.

anglo-americani și învăța eu sîrg 
limba cu care spera să mijlocească 
în continuare vînzarea țării, rămî- 
nînd totuși curtenitori față de hitle- 
riști pentru a nu le suscita bănuie
lile. Majoritatea micii burghezii, deși 
sătulă de război, era dezorientată, in 
timp ce clasa muncitoare în frunte 
cu comuniștii intensifica acțiunile de 
sabotaj împotriva ocupanților, se înar
ma, pregătind insurecția armată.

ca erou pe tînărul Andrei Sabin. 
Considerăm că acțiunea filmului este 
cunoscută din romanul „Străinul" 
așa că prezentarea propriu-zisă nu 
rnai e necesara. Mai adăugăm doar 
că din distribuția filmului fac parte 
actori cunoscuți pe care i-am mai vă
zut și în alte producții romînești ca 
Ștefan Iordache (Andrei), Irina Pe
trescu (Sonia), Șerban Cantacuzino 
(Lucian), Ștefan Ciubotărașu (Octa
vian Sabin), George Calboreanu (Se
nator Varga), Fory Eterlle (părintele 
Pera) și alții:

Regia filmului este semnată de 
Mihai Iacob iar scenariul aparține 
lui Titus Popovici.

muzica, literatura și coregrr unor
mari zone folclorice, cum ar 4is-
cel și Oltenia subcarpatică^ n, ‘ea 
ce privește proza populară, se va a- 
liza o tipologie generală a basmelor, 
legendelor și snoavelor romînești, pfe 
baza catalogului internațional Aar- 
■s-Thompsop.

Institutul de etnografie și folclor al 
Academiei R.P. Romîne numără. în 
nrezent, în colecțiile sale peste 75 000 
de cîntece populare înregistrate, cîte
va mii de povestiri și dansuri popu
lare, precum si o bogată documen
tare fotografică.

Și iaiă-l angajat la mină la sec
torul de transport.

La prima plată Niky și-a revizuit 
îmbrăcămintea. Mai greu însă ii ve
nea să se dezvețe de limbajul lui de 
„băiat valabil".

Cu timpul Niky s-a schimbat. A 
ajuns un muncitor bun și membru al 
echipei de teatru a clubului. Uitase 
și de hotărîrea de a strînge bani și 
a pleca. Căldura colectivului de 
muncă, satlșfacțtă datoriei împlinite, 
aprecierile publicului spectator pen
tru talentul lui de artist amator au 
făcut ca după un an de zile în locul 
lyi Niky de altădată să apară un Ni
colae A„ băiat prezentabil, așezat și 
apreciat de tovarășii lui de muncă.

La doi ani de la angajarea la mi
nă, Nicolae A. a fost chemat să-și 
satisfacă datoria față de patrie, Din 
armată a sosit de curînd o scrisoa
re pe adresa colegilor lui de la 
cămin.

„Sini fericit. îmi îndeplinesc obli
gațiile de serviciu militar în mod 
conștiincios. Vo mulțumesc dragi 
prițteni vouă și celor care m-ați a- 
jutat să ajung un om întreg. Mi-e 
dor de voi, mi-e dor de mină. Abia ? 
aștept să mă reîntorc la muncă"
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I Organizațiile noastre de partid 
mereu mai puternice

(JUrmare din pag. l-a)

prețului de cost, respectării N.T.S., 
întăririi disciplinei în producție etc. 
Activul fără de partid din sectorul 
ii al minei Uricani a fost atras la 
acțiuni importante pentru îmbunătă- 

(țirea calității producției, iar cel din 
sectorul II a adus o contribuție pre
țioasă la înlăturarea cauzelor rămâ
nerii în urmă la unele brigăzi. Ac
tivele fără de partid ale organiza
țiilor de bază din sectoarele I, II, 
IH și VI de la mina Anânoasa au 
dat ajutor acțiunilor întreprinse în 
vederea îmbunătățirii calității cărbu- 
aeitd.

La educarea activului fără de 
partid a contribuit în, mare măsură 
preocuparea organelor și organiza
țiilor de partid pentru expunerea 
de conferințe în fața acestui activ, 

mina Lupeni, bunăoară, au fost 
ținute în. acest an 30 conferințe pen
tru aeTbul fără de partid, la Uricani 
45, ''JU.R.U.M.P. — 12, pe șantier 
relL-Л construcții din Petroșani — 
7. Conferințele ținute au avut drept 
teme activitatea desfășurată de or
ganizațiile de partid pentru mobili
zarea maselor de oameni ai muncii 
la realizarea sarcinilor desăvârșirii 
construcției socialiste, înaltul titlu 
de membru de partid, apărarea avu
tului obștesc. respectarea N.T.S., 
dezvoltarea culturii și științei în 
țara noastră etc.

Organizațiile de bază folosesc cu 
eficiență metoda de a repartiza

PE ȘANTIERE

A sosit iarna — 
se cere căldură!

liniștit 
focul"

Versuri cunoscute, potrivite situa
ției, acum la venirea iernii. Insă, 
pentru constructorii șantierelor Lu
peni — Vulcan. încă... nu arde focul I

...Iarna a sosit pe meleagurile noas
tre. Prima zăpadă s-a așternut peste 
munți și dealuri, constituind bucuria 
copiilor și o verificare a pregătirilor 
gospodărești. Unde s-a muncit te
meinic, rezultatele sînt, bune. In 
schimb, pe aceste șantiere, în bună 
măsură, încălzirea nu-i asigurată nici 
la Ы 
toanl 
o<r 
заі 
С'

„Afară ninge 
Și-n casă arde

t

-•uri și nici 
eea ce

. orilor.
rea iernii,

la centralele de be- 
îngreunează munca

К

//

- ’

timpul scurt rămas 
, ia încheierea anului, impun co- 
Kctivelor șantierelor Lupeni și Vul- 

..țan luarea unor măsuri operative 
pentru remedierea situației. Astfel, la 
centrala termică a blocului „B 200“ 
trebuie începută imediat zidirea ca
nalelor de fum, montarea unei ilu
minații provizorii și încălzirea spa
țiilor de lucru — camera conducte
lor și casa de pompe, boilere — cu 
sobe de tablă. In jurul acestei cen
trale, pînă la zidirea definitivă, tre
buie ridicate panouri de stufit sau 
rogojini pe schelărie metalică, închi- 
zîndu-se complet clădirea, pentru a se 
crea condiții mai bune de lucru cons
tructorilor. O asemenea „îmbrăcămin
te" din schelărie metalică și rogo
jini trebuie făcută și la punctul ter
mic nr. 4 de pe șantierul Vulcan, 
unde instalatorii din echipa condusă 
de Dușan Arbazanoviei lucrează sub 
cerul liber deoarece clădirea încă nu 
are acoperiș, ferestre și ușă

Centralele de betoane din Lupeni 
și Vulcan sînt, de asemenea, fără 
căldură (și la Lupeni chiar fără apa 
caldă). Uitîpd măsurile înscrise în 
planul pregătirilor de iarna, mecanicii 
de șantiere nu au pus în funcțiune 
încă sistemele respective de încălzire 
încît. de exemplu la Lupeni, bețoa- 
nele și mortarele se prepară eu 
agregate reci, apă rece, într-o cen
trală rece I

Rezolvarea problemelor arătate, in
tr-un termen cît mai scurt va face 
posibil ея instalatorii care montează 
sistemele de încălzire pe șantierele 
Lupeni și Vulcan să poată lucra în 
condiții optime, dînd mai repede căl
dură blocurilor aflate în finisaj, iar 
betoniștii să prepare materiale în con
dițiile cerute. Cheia rezultatelor vi
itoare pe șantiere o constituie re
zolvarea operativă a acestor proble
me. deosebit de urgente. Iarna nu 
așteaptă I 

MIHAI ȘTEFAN

membrilor de partid cu experiență 
sarcina de a se ocupa de educarea 
și formarea a 1—2 tovarăși din ac
tivul fără de partid care . solicită 
primirea lor în rândul candidațiior. 
Așa de exemplu, tov. Szabo ItiHu de 
Ia mina Petrila s-a ocupat de mun
citorul Boureanu Nicolae care a de
venit candidai; la fel tov. Biro La- 
dislau, de care s-a ocupat membrul 
de partid Lehaci Mircea, a cerut 
primirea în rindul candidațiior. O 
muncă rodnică pentru creșterea to
varășilor din activul fără de partid 
au desfășurat membrii de partid Po
pa Itie, Hegedus Dănilă de Ia 
Amnoasa, Nicoară loan, Micloș 
rențiu de la mina Vulcan și 
alții.

Drept rezultat al preocupării 
activului 
tovarăși

mina 
Lau- 
mulți

pen-
tru creșterea și educarea 
fără de partid, numeroși 
din acest activ au devenit candidați 
de partid. Organizațiile de hază din 
exploatările miniere au primit un 
mare număr de candidați din rândul 
tovarășilor din activul fără de partid 
De asemenea, organizațiile de bază 
de pe șantierele de construcții, care 
au un activ fără de partid ce tota
lizează uri număr de 250 tovarăși, 
au primit din rindul acestuia 37 
candidați, iar organizațiile de bază 
din unitățile C.F.R. au primit în 
rindul candidațiior de partid un nu
măr de 60 tovarăși din activul fără 
de partid. In total, pe întreaga Vale 
a Jiului, numai în perioada care a 
trecut diin acest an au fost primiți 
413 candidați din rindul activului 
fără de partid.

Paralel cu aceasta, a crescut ni
velul muncii în rindul tineretului. 
Organizațiile de partid dau organi
zațiilor U.T.M. un ajutor eficace în 
educarea comunistă a tineretului, în 
organizarea educativă a timpului li
ber, în buna desfășurare a swăță- 

P R E О C
In acest an pășesc în rindul ti

nerilor majori 70 tineri din sectoa
rele minei Vulcan. Dalea Eugen, 
Buliga Aurel, Neuleanu Constantin. 
S?abo Elisabeta, Aldea Constantin, 
Burcă Gheorghe sint numai cîțiva 
din tinerii care fac parte din gene
rația fericită a zilelor noastre, din 
rindul acelora care au 
împlinesc în 
ani, devenind 
triei noastre.

In vederea 
lui, comitetul
Vulcan a întocmit un plan de ac
țiune care cuprinde principalele ac
tivități ее se vor organiza cu tine-

împlinit sau
acest an vîrsta de 18 
cetățeni majori ai pa-

sărbătoririi majoratu-
U.TJA. de la mina

In sală se aflau у у . V»* 1 nvațatura, disciplina 
trunk pentru a
participa la adunarea generală k 
alegeri. Darea de seamă a biroului 
pe an a fost expusă de elevul Ka- 
răcsonyi Dezideriu. Ea a oglindit 
activitatea depusă de utemiștii cla
selor a ХІ-а de la ultimele alegeri 
și pînă în prezent. A.’t daiea de sea
mă cît și discuțiile purtate s-au axat 
în jurul a două probleme — învăță
tura și disciplina.

In anul școlar trecut clasa a X-a 
a fost promovată de 169 elevi, iar 10 
au rămas repetenți Elevii promo
vați, care urmează în prezent .claaa 
a XI-а se străduiesc. în marea tor 
majoritate, să obțină rezultate bune 
la învățătură, Pentru succesele repur 
fate au fost evidențiați elevii Opri- 
șoitl Cornel, Comody Emil, Susan 
Nicolae, Mureșan Nicolae, Munteanu 
Monica. Moldovan Ana-Maria. Pre- 
lusek Ervin. Paal Eva. Năbădău Flo- 
rica și alții.

Unii dintre elevii acestor clase au 
participat la diferite concursuri or
ganizate reprezentând cu cinste școa
la din care 
șoiti Cornel, de pildă, a participat 
la olimpiada 
că din anul ,__ r„_________
gînd^pînă la faza republicană.

Organizația U.T.M. s-a ocupat în 
permanență de ridicarea nivelului la 
învățătură. Pentru a veni în ajuto
rul celor care aveau greutăți în în
sușirea unor obiecte, s-au organizat, 
cu ajutorul conducerii școlii, ore de 
meditații, grupe de întrajutorare etc

fac parte. Elevul Qpri-

de matematică și fizi- 
școlșr precedent ajun-

prin inter- 
camâtoațitor 
ute miști și 

în acest
489 utemiști

electricianul Popa 
Dîlja, sondorul Pa- 
Livezeni.

partid, birourile

mîatolm politic U.T.M. 
mediul membrilor și 
de partid care sînt și 
care au sarcini concrete 
domeniu. Printre eei
primiți anul acesta în rindul candi- 
dațitar de partid se numără mine
rul Dumbrăveanu Mihai de la mina 
Petrila, brigadierul Bara Grigore de 
la mina Uricani, 
loan de la mina 
lea Cornel de la

Comitetele de
organizațiilor de bază au datoria de 

, a studia cu atenție experiența pozi
tivă dobândită în munca de primire 
pentru a o generaliza iri vederea 
întăririi continue, pe mai departe, a 
organizațiilor de bază prin primirea 
de candidați și noi membri de partid. 
Adunările generale și conferințele 
pentru dări de șeamă și alegeri con
stituie im minunat prilej de genera
lizare a experienței pozitive în munca 
de primire în partid. O atenție sus
ținută trebuie acordată completării 
activtrltti fără de partid, pe măsură 
ce tovarășii din acest activ sînt pri
miți în rindul candidațiior. In des
fășurarea muncii de primire, organi
zațiile de bază trebuie să pună, în 
continuare, un accent deosebit pe ca
litățile morale și politice ale celor 
care cer să devină candidați de partid. 
La sprijinirea celor care solicită 
primirea în partid trebuie atrași in 
număr mai mare membri și candi
dați de partid cu experiență.

Muncind cu perseverentă pentru 
întărirea rîndurilor lor. organizațiile 
noastre de partid vor desfășura o 
muncă mai cuprinzătoare, mai efi
cientă de mobilizare a maselor largi 
de oameni ai muncii din Valea Jiu
lui la îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor planului pe anul 
1964, la asigurarea condițiilor înfăp
tuirii cu succes a sarcinilor de viitor.

U P A R I
rii care își sărbătoresc acum vîrsta 
de aur. * ■’

Pe baza, acesfțy pfaii de acțiune, 
membri ai. comitetului ELT.M. și 
alți tovarăși au ținut in fața tineri
lor de 18 ani conferințe despre 
„Drepturile și îndatoririle cetățeni
lor din R.P.R.". „Cinstea de a de
veni cetățeni majori ai patriei noas
tre", „20 de ani de realizări” etc. 
Săptămîna viitoare se va organiza 
o joie de tineret dedicată celor mai 
tineri cetățeni majori ai patriei.

P. ALBESCU
P. STOICA

Vulcan

\dunarea generală a scos însă ia 
iveală și faptul că unii elevi cum 
șînt Dane Igraț, Nagy Ileana, Ber- 
nad Irina. Roman Nicolae, Anghel 
Marilena, cu tot sprijinul primit, nu 
s-au străduit să-și îndrepte situația 
la învățătură și disciplină. De aceea 
ei au fost chemați în fața’ biroului 
' ’.T M pe an și trași lp răspundere

însemnări de la o adunare 
generală U.T.M.

* >«»< *. .. *......

pentru indolența ce o manifestă,
Elevul Oprișoiu Cornel, djn clasa 

а ХІ-а В, a arătat că mai sînt elevi 
care nesocotesc învățătura, deși se 
află în ultima clasă a școlii medii. 
El a criticat pe eleva E. Bardan care 
are o singură notă de trecere în 
acest an școlar, pe elevii Tedeus și 
C. Groza care nu dovedesc o preo
cupare suficientă pentru a-și îndrep 
ta situația la învățătură. Elevii cla 
sei а ХІ-а A, a precizat vorbitorul, 
s-au prezentat in fața adunării gene
rale cu cea rjiai slabă situație la în
vățătură. De aceea a spus el 
în Țața noului birou pe clase, care 
va fi astăzi ales, stau sarcini de 
răspundere.

In clasa noastră — a arăta! 
Podaru Doina — s-a încetățenit un 
obicei dăunător. La materii ca fran
ceza. geografia unii elevi vin ne

pregătiți. S-a întîmplat, ța la în-

s■I

Hărnicia albinelor e proverbială 
Zpurînd neobosite din floare în floa
re, ele culeg cu sirguință nectarul 
parfumat transjormindu-i in miere 
dulce și aromată.

i In anii vremurilor noi, omul li
ber, stăpîn pe munca sa. se aseamănă 
în hărnicie, cu o albină. In adine de 
nună, pe schelele noilor construcții, 
în fabrici și uzine, peste tot șe mun
cește cu hărnicie. Că astăzi în pa
tria noastră toți cei ce muncesc duc 
o viață îmbelșugată, fără griji, este 
o realitate a zilelor noastre. Cînd ai 
iot се-ți trebuie e și normal să-ți e- 
conomisești la C.E.C. prisosul de ve
nituri. Casa de Economii și Cotisem- 
națiuni din Petroșani, agențiile și 
ghișeele C.E.C. sint asemănătoare 
stupului de albine. Aici, in fiecare 
zi vin sute de oameni ai muncii spre 
a-și depune economiile. Ыпіі își de-

Economii la preful de cosi
Reducerea prețul») de cost pe tona 

de cărbune preparat, realizarea de 
economii sint obiective permanente 
de întrecere ale preparatorilor pe- 
trileni. In acest sens, un accent deq- 
sebii se pune pe («ducerea ■onsif- 
murilor specifice de energie 
Că, aer comprimat, aburi si 
prime.

La reducerea prețului de 
mai contribuit folosirea rațională și 
prelungirea duratei de funcționare a 
agregatelor, a benzilor transportoare, 
executarea unor reparații curente și 
capitale de calitate superioară de 
către echipele de întreținere. Numai 
în luna octombrie, de exemplu, s-au 
realizat economii la prețul de cost 

electri- 
materii

cost a

demntH elevei Jor- 
dăcheseu Stela, 
franceza 
xemplu.

tovarășei
ați în ziua

la
spre e- 

mai mulți 
profesoare 
respectivă

examenul de ma
yor trebui

elevi să ceară 
să nu fie ascult 
căutînd să-și motiveze jntr-un fel 
această cerere neîntemeiată. S-a mai 
arătat că în clasele a XI-а ale Școlii 

medii din Petroșani mai sînt elevi, 
ce-i drept puțini la număr, care fug 
de la școală, sînt indisciplinați, de
ranjează orele. împotriva acestor aba
teri nepermiee de la disciplină s-au 
îndreptat criticile celor înscriși la 
cuvînt. Atît darea de seamă cît și 
discuțiile purtate pe marginea ei au 
arătat că utemiștii claselor a Xl-a 
din cadrul Școlii medii din Petroșani 
au o gîndire matură, că ei își dau 
seama că se află în fața unui exa
men pretențios 
turitate — după care 
sg-și aleagă calea ce o vor urma *n 
viață.

In cuvîntul lor, tovarășii Bădău 
\ ictor, directorul școlii, Părăianu Si- 
mion, secretarul organizației de bază 
și Răcaru Cristea, delegatul Comite
tului orășenesc U.T.M. Petroșani, au 
făcut valoroase recomandări utemiști- 
lor. Ei au arătat sarcinile importante 
ce stau în fața tinerilor noștri în anii 
construirii socialismului Vorbitorii au 
cerut utemiștilor să nu precupețească 
nici un efort pentru a pune capăt 
notelor mici. Le-au cerut să ajute 
la învățătură pe cei care întîmpină 
greutăți în asimilarea unor cunoștin
țe, să învețe în așa fel încît la 
sfîrșitul anului să se poată prezenta 
cu fruntea sus în fața comisiei de 
maturitate

M. C.

economiile pe librete Q££. «к 
dobindă și ciștigurț in емМвпвяв, 
alții numai cu doblndă. ba tragerea 
din trimestrul trecut, trei posesori 
de carnete C.E.C, eu dobitidă și ciș- 
tiguri in autoturisme, din Petroșani, 
și-au văsuț visul împlinit. Au cîști- 
gat fiecare cite un autoturism. Nu
mărul depunătorilor crește mereu. 
Astăzi la Valea Jiului tot la doi lo
cuitori revine un libret de economii, 

in aurind, C.E.C.-ul din țara noas
tră aniversează 1ѲѲ de ani da la în
ființarea sa. Stupul de albine din 
vitrină, ее se vede in clișeul alătu
rat, albinele încărcate de miere șl 
polen ce zboară spre el, in fUfiit 
de aripioare, e fost amenajai cu pri
lejul centenarului. E simbol ai hăr
niciei. Alături de stup se văd fru
moasele exponate ce se pot cumpăra 
pentru cei dragi din economii.

în valoare de 173 000 
miile realizate pe cele zece 
acest an însumează 683 000

Evo
luții din 
lei.

PRR8RAM DE RADIO

noș-
18.15
Din

20,40
21.15

-23 noiembrie
PROGRAMUL I. 7,45 Muzică u- 

șoară, 8,00 Sumarul ziarului „Sțîn- 
teia", 9,04 „Melodii și interpreți" — 
muzică ușoară, 9,35 Muzică distrac
tivă din operete, 11,00 Muzică ușoa
ră, 11,30 Din cântecele și dansurile 
popoarelor, 13,15 Melodii populare 
cerute de ascultători. 14,30 Vreau șă 
știu, 16,10 Muzică ușoară, 17,1# Pa
gini din opereje compozitorilor 
tri, 17,40 Tinerețea ne e dragă. 
Revista economică radio, 19,31 
comoara folclorului nostru, 
Lecția de ftmba rusă. Ciclul I.
Muzică de dans. PROGRAMUL 11. 
8,35 Cîntece și jocuri populare, 9,20 
Muzică de estradă, 10,00 Pagini di-n 
operete, 10,30 Melodii populare, 11,30 
Emisiune literară: Un roman ar
gentinian „Don Segardo Sombre" 
de Ricardo Guiraldes, 11,45 Muzică 
ușoară, 12,35 Muzică populară, 14,15 
Săptămîna muzicii albaneze: mu«i- 
că populară, 15,05 Fragmente din 
operete, 15,30 Muzică ușoară, 16,30 
Cîntece de dragoste și jocuri popu
lare, 17,10 Ansambluri artistice șco
lare, 18,30 Piese corale, 18,45 Melo
dii populare, 19,05 Formații de mu
zică ușoară, 19,50 Muzică din ope
reta „Contesa Marița" de Kălmân, 
20,40 Muzică ușoară interpretată d? 
Luminița Cosmin și Sextetul „Victo
ria", 21,30 Oamșjji de seamă din is
toria culturii: B. Franklin. Evocare 
radiofonică de Eduard Jurist, 22,0© 
Muzică ușoară interpretată de fpr- 
mația vocală Surf.

Cinematografe
23 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Dragoste neîmplinită; REPUBLICA : 
Vichingii; PETRILA: Călătorie in 
aprilie; MINERUL LONEA: Pirații; 
LIVEZENI : Călătorie în balon; A- 
NINOASA : Dragoste lungă de-o 
seară; VULCAN • Păpușile rîd; LU- 
PENI — MUNCITORESC: Tînjrul 
de pe vasul Columb; CULTURAL —- 
LUPENI: Cei șapte magnifici.
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Ша пае а О.Ш.О. a lost „о sesiune mare
vată programului în domeniul 
ței sociale și 
îmbunătățit.

Pe de altă 
niază France 
ferință a fost 
ință de înțelegere". „Sînt convins, a 
declarat Rene Maheu. 
neral al U.N.E.S.C.O., 
conferința generală nu 
bine, nu a adoptat un 
amplu și mai bun, n-a reușit mai bine 
să degajeze din multitudinea puncte
lor de vedere cadrul, elementele, 
principiile esențiale ale unei politici 
generale comune".

PARIS 21 (Agerpres).
Cea de-a 13-a sesiune a Conferin

ței generale a U.N.E.S.C.O.. ale că
rei lucrări s-au terminat . vineri la 
Paris, a fost, după părerea generală 
a delegaților, „o sesiune mare" prin 
importanța problemelor abordate: 
votarea bugetului, stabilirea progra
mului amplu pentru anul 1965—1966, 
precum și datorită atmosferei, care 
s-a manifestat în timpul lucrărilor 
(A.F.P.).

Astfel, după cum subliniază agen
ția France Presse, conferința a a- 
doptat pentru următorii doi ani un 
buget ordinar de 48 857 000 dolari 
față de 39 000 000 cît era bugetul 
în exercițiul precedent. La aceasta 
trebuie să se adauge aproximativ 
50 0(10 000 dolari provenind din re
surse extrabugetare. Deci, planul 
bugetului de care va dispune 
U.N.E.S.C.O. pentru exercițiul finan
ciar care începe va fi 
100 000 000 dolari.

In programul aprobat 
1965—1966 s-a acordat 
ducației și dezvoltării 
Importanța acordată științei se da- 
torește hotărîrii de a se da posibili
tate țărilor în curs de dezvoltare să 
se bucure de binefacerile științei și 
tehnicii. Amplului program științific 
I-au fost consacrate fonduri în va
loare de 32 milioane dolari. O sumă 
de 17,5 milioane dolari a fost rezer-

umanitare, care
știin-

a fost

subli-parte, după cum 
Presse, „această con- 

marcată de o netă vo-

directorul ge- 
că wiciodată 
a lucrai mai 
program mai

de aproape

pentru anii 
prioritate e- 

i științifice.

Conferința mesei rotunde 
de la Moscova s-a încheiat

MOSCOVA 21 (Agerpres).
Ea Moscova și-a încheiat lucrările 

Conferința „mesei rotunde" între 
conducătorii a 63 mari bănci și cor
porații americane (Grupul „Business 
International") și conducătorii unor 
organizații economice sovietice.

După cum relatează agenția TASS, 
iui purtător de cuvînt aii grupului 
„Business International" a declarat 
că această conferință și-a atins sco
pul propus — o cunoaștere mai bună 
a problemelor celor două țări. Spi
ritul înțelegerii — a spus el — și-a

Le Monde: Politica Angliei față de celelalte 
puteri occidentale

găsit expresia și cu prilejul întîlni- 
rii cu A. Mikoian și A. Kosîghin.

Eldredge Haines, președintele gru
pului „Business International" a de
clarat în cadrul unei recepții că re
prezentanții cercurilor de afaceri 
partieipanți la conferință își vor a- 
duce contribuția la înlăturarea obsta
colelor din calea comerțului dintre 
Statele Unite și Uniunea Sovietică, 
obstacole ivite în perioada în care 
relațiile dintre cele două țări erau 
nesatisfăcătoare.

Intr-un interviu acordat 
„Izvestia", Armand 
ședințele corporației 
troleum", a arătat 
Conferinței „mesei
mă că în prezent în cercurile de a- 
faceri ale Statelor Unite cucerește 
tot mai mult teren ideea că a sosii 
timpul să se revizuiască atitudinea 
față de comerțul cu țările socialiste.

ziarului
Hammer, pre- 
„Occîdental Pe- 
că organizarea 
rotunde" confir-

Pifiăiiri 
авоі an 

ШІ

PARIS 21 (Agerpres).
In numărul său de joi, ziarul „Le 

Monde" publică un articol semnat 
de corespondentul său din Londra, 
Alain Jacob, în care analizează po
ziția Marii Britanii într-o serie de 
probleme ale politicii occidentale.

„Niciodată, scrie ziarul, guvernai 
britanic — și mai puțin Partidul la
burist în vremea cînd se afla în o- 
poziție — nu s-a arătat favorabil 
unei forțe nucleare europene inde
pendente.. Atașamentul Marii Brita
nii față de alianța atlantică a fost 
totdeauna afirmat cu vigoare".

In continuare. articolul mențio
nează că „In problemele atlantice — 
și mai exact în privința capitolului 
F.N.M. - • atitudinea guvernului la
burist este determinată de acei fac
tori esențiali, a căror influență
fost în repetate rînduri subliniată, 
dar care au luat o importanță deo
sebită în cursul ultimelor săptămîni : 
— Primatul acordat alianței
cane a fost demonstrat din primele 
zile prin vizita lui Gordon Warlker 
la Washington și anunțarea, săptă- 
mîna trecută, a apropiatelor convor
biri Wilson—Johnson. Oricare ar fi

menținerea acestei alianțe, 
privire la Germania, a e- 

întotdeauna o grijă dublă: 
o parte, satisfacerea cu pa-

rolul de inter- 
Washingtonu- 

a Atlanticului, 
punct, cel pu
tui von Hassel

Congo :

Guvernul verwoerd respinge 
rezoluția Consiliului 

de Securitate
NEW YORK 21 (Agerpres).
Intr-o scrisoare adresată lui U 

Thant, secretar general al O.N.U., 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Sud-Africane a confirmat că 
guvernul Verwoerd respinge rezolu
ția adoptată de Consiliul de Secu
ritate la 18 iunie 1964.

Se știe că în această rezoluție 
Consiliul a cerut să înceteze politica 
de apartheid, să fie puși în libertate 
adversarii acestei politici care au 
fost arestați, să fie consultată în
treaga populație la rezolvarea pro
blemei viitoarei 
Această rezoluție a fost 
in termeni foarte moderați, și. în loc 
să prevadă aplicarea neînMî a 
unor sancțiuni împotriva 'foii
Sud-Africane, fapt asupra cărur^ui- 
sistă opinia publică africană, nu a 
prevăzut decît studierea problemei 
privind „posibilitatea, eficacitatea și 
consecințele", pe care le-ar putea a- 
vea aceste sancțiuni.

constituții a țării, 
formulată.

WASHINGTON 21 (Agerpres).
In S.U.A. au loc în prezent pre

gătiri legate de manifestările privind 
comemorarea unui an de la asasina
rea fostului președinte al S.U.A., 
John Kennedy. Pe ecranele cinema
tografelor rulează două filme de lung 
metraj dedicate memoriei sale. Ele 
au fost alcătuite pe baza unor jur
nale de actualități, fotografii puse la 
dispoziție de familie și clișee furni
zate de arhiva națională a S.U.A. 
Until din aceste filme redă eveni
mentele de la Dallas, din momentul 
sosirii președintelui in oraș, scena a- 
sasinării și pînă la funeraliile de la 
Arlington. Al doilea film trece în re
vistă principalele eveninfente din via
ța și activitatea fostului președinte.

ameri-

pozițiile — sau opozițiile — afirma
te de Partidul laburist înainte de vic
toria sa electorală, la Londra există 
convingerea că un acord asupra 
F.N.M. este o condiție indispensabilă 
pentru

Cu 
xistat 
pe de
gube cît mai reduse posibil a pofte
lor nucleare ale Republicii federale; 
pe de altă parte, de a nu se lăsa 
guvernul de la Bonn să ia locul gu
vernului londonez în 
iocutor privilegiat al 
lui de această parte 
Asupra acestui ultim 
(in, rezultatele vizitei
in Statele Unite au confirmat păre
rea britanicilor că trebuie să fie mai 

a atenți ca niciodată.
In sfîrșit, preocupări privind 

oolitica internă determină guvernul 
să procedeze la o revizuire in an
samblu a problemelor sale militare. 
Preocupări economice, desigur, dar 
și dorința de а rămîne fidel promi
siunii Partidului laburist de a 
nunța la menținerea unor forțe 
cleare naționale independente.

re- 
nu-

Se intensifică intervenția 
armată imperialistă
STANLEIVILLE 21 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă a- 

nunță că postul de radio Stanleyville 
a transmis simbătă două mesaje a- 
dresate lui Jomo Kenyatta, președin
tele Comisiei de reconciliere pentru 
Congo a Organizației Unității Afri
cane, în care se protestează împotri
va amestecului străin în treburile 
interne a-le Congoului. Primul mesaj 
semnat de șeful guvernului de la 
Stanleyville, Hristophe Gbenve, arată 
că „în ciuda promisiunii de a începe 
tratative cu noi, americanii vor să 
ne atace pe două fronturi din direc
țiile Sinia și Bassoko". Mesajul a- 
rată că „americanii și belgienii au și 
declanșat noi atacuri". Al
mesaj, provenind din partea Birou
lui politic național al Mișcării națio
nale congoleze — Lumumba — sub
liniază : „Revoluția noastră nu este 
îndreptată împotriva

Postul de radio 
lat Organizația 
cane, O.N.U.,
ternațională, și altele „să vină să con
state la fața locului ceea ce fac a- 
mericanii în Congo". Totodată, pos
tul a anunțat că cetățenii străini din 
Stan'cvville vor fi ținuți ostatecî 
dacă ajutorul militar american și 
belgian acordat guvernului de la 
Leopoldville nu va înceta imediat.

Tot simbătă radio Stanleyville a 
transmis un mesaj în care consulii 
belgian și nord-american cer guver
nelor lor să înceteze imediat acor
darea oricărui ajutor militar primu
lui ministru congolez, Cliombe, și să 
adopte o politică de neutralitate ab
solută în problema congoleză.

doilea

Campanie împotriva foamei
CAIRO 21. Corespondentul Ager- 

pres, N. Plopeanu, transmite :
In cadrul campaniei internaționale 

de luptă împotriva foamei. începînd 
din 22 noiembrie, 
loc o săptămînă 
eveniment. Abdel 
rector al O.M.S.
Mediteranei răsăritene.

în R.A.U. va avea 
consacrată acestui 
Hussein Taba, di- 

pentru regiumea 
a declarat

V A R I £ T A T I
Pe jos de la Omsk 

în Kamclatka
IRKUTSK 21 (Agerpres).
Aleksei Polikarpov, turist 

vîrsiă de 66 de ani, 
pînă în prezent pe 
a ajuns la Irkutsk, 
ză să meargă pînă 
iar apoi se va înapoia la Irkutsk 
unde iși va încheia lunga sa că
lătorie.

Polikarpov a pornit la drum din 
orașul siberian Omsk, cu peste 
cinci ani în urmă. Itinerariul său 
a cuprins, printre altele, orașele 
Moscova, Leningrad, Tallin, Riga, 
Vilnius, Minsk, Kiev, ChiȘtnău, 
Sevastopol, Krasnodar.

El și-a propus să parcurgă pe 
jos 40 000 de km.

în.Polikarpov,
care a parcurs 
jos 31 224 km 
El intenționea- 
în Kamclatka,

ninsulei Alaska, fundul oceanului 
s-a ridicat cu peste 15 m. S-a 
constatat, de asemenea, că distan
ța dintre două insule din apropie
rea coastei s-a micșorat cu 5—7 m.

Vulcanul Etna 
continuă să erupă 
CATANIA 21 (Agerpres).
Vulcanul Etna continuă să eru

pă. Corespondenții de presă anun
ță că o mare cantitate de cenușă, 
proiectată in aer din craterul cen
tral al vulcanului, a fost trans
portată de vini spre sud-est și a 
început să se depună pe străzile 
și casele orașului Catania.

cii acest prilej că două 1 
ixipulația lumii suferă de 
tie. In regiunea de est a 
nei, a spus el, populația 
nual cu cinci milioane de 
astfel incit in anul 2 000 ea 
100 milioane. El a adăugat 
'aiiitatea infantilă rămîne 
tocmai datorită subnutriției. Dr. Taba 
a subliniat că problema |>oate fi re
zolvată. cu atît mai mult cu cît în 
această regiune există mari supra
fețe de terenuri înțelenite care pot fi 
valorificate. El a citat în acest sens 
lucrări ca cele ce se desfășoară la 
Assuan, în regiunea El Gazira, în Su
dan, precum și în Iordania.

treimi din 
subnutrf- 
Meditera- 
crește a- 

: locuitori, 
va fi de 
că mor- 
ridicată

Revoluției din

străinilor, 
a

Unității
Crucea Roșie

invi-
Afrî-

In-

In urma cutremurului 
din Alaska

WASHINGTON 21 (Ager preș).
Cutremurul de pămînt care a 

avut loc la 27 martie a. c. in A- 
laska a provocat cea mai mare de
plasare pe verticală a fundului o- 
ceanului din cite au fost pînă a- 
eum înregistrate de oamenii de 
știință. Cercetările hidrografice e- 
fectuate au demonstrai că în trei 
regiuni din apropierea coastei pe

a
mai

golful portului New York 
inaugurat, simbătă, cel 
pod suspendat din lume. Po- 
in lungime de 4 260 picioare

Cel mai lung pod 
suspendat din lume
NEW YORK 21 (Agerpres).
In 

fost 
lung 
dul,
(aproximativ 1 300 metri), va lega 
direct două mari cartiere, Brooklyn, 
și Richmond (Insula Staten) ale 
New Yorkului și va completa o 
rețea de 4 tunele și 12 poduri, care 
înlesnesc circulația între străzile 
cele mai aglomerate ale acestei me
tropole.

împotriva speculei, 
ațîțării urii fl’^.tale.

ș cen- 
Nneri 
r pa-

ACCRA. La 20 noiembrie s-a săr
bătorit în Ghana Ziua minerului. Gu 
acest prilej, în centrele miniere ale 
țării au avut loc festivități.

BUENOS AIRES. La Buenos Ai
res a fost redeschis sediul Partidu
lui Comunist din Argentina. După 
cum s-a mai anunțat, legea reacțio
nară din ianuarie 1959, care a pus 
în ilegalitate Partidul comunist și 
alte organizații democratice din țară, 
a fost anulată, iar activitatea aces
tui partid a fost legalizată.

CONAKRY. La Conakry s-au în
cheiat lucrările sesiunii extraordinare 
comune, a Adunării Naționale și Con
siliului Național al
Republica Guineea. După cum anun
ță posturile locale de radio, sesiu
nea a examinat și aprobat un pro
gram de luptă 
corupției, și a

MANILA. Deasupra regiu 
trate ale Filipinelor s-a abi 
taifunul „Louise", provocîna n 
gube. Autoritățile au anunțat* ^nu
mai intr-o singură provincie șc-au 
pierdut viața peste 100 de persoane.

STOCKHOLM. Un avion de pasa
geri de tipul Convair, . aparținînd 
Societății suedeze de transport „Lîn- 
jeflyg", care făcea legătura Stock
holm— Malmoe, a explodat vineri sea
ra în aer l-a nord de orașul Malmoe. 
Pe bordul avionului se aflau 39 pa
sageri și 4 membri ai echipajului.

După cum transmite agenția Reu
ter, în accident și-au pierdut viața 
31 de persoane, iar celelalte 12 sînt 
grav rănite.

PAR/S: Conferința parlamentarilor N. A. T. O=
Desfășurată săptămina aceasta 

cu mai puțin de o lună înaintea se
siunii anuale a Consiliului ministe
rial al N.A.T.O. — Conferința de la 
Paris a parlamentarilor din țările 
membre ale acestui pact a fost domi
nată în principal de ideea că 
„N.A.T.O., pentru a nu dispare, tre
buie să fie reformat".

In acest cadru s-au dezbătut pro
bleme din cele mai diferite domenii: 
economic, militar, politic și chiar 
științific și tehnic.

Rapoartele și rezoluțiile (aproxi
mativ 20 la număr) care au încercat 
să sintetizeze dezbaterile din diferi
tele comisii constituie singurele con
cretizări ale eforturilor depuse de 
parlamentari de-a lungul celor cinci 
zile de lucrări. Ele se caracterizează 
însă prin ambiguitatea proprie tex
telor care vor să împace poziții di
vergente. Calitatea lor principală 
este că fiecare din părți poate să le 
interpreteze, mai mult sau mai pu
țin, în favoarea poziției proprii. To
nul a fost dat se pare de însuși se
cretarul general al N.A.T.O., Manlio

care, după discursul pronun- 
prilejul deschiderii dezbateri- 
zilele următoare, ia cererea 

din parlamentari, a fost ne- 
aducă

Brosio, 
țat cu 
lor, în 
unora
voit să facă precizări și să 
clarificări asupra unor pasaje cheie 
ale acestui discurs.

Dacă forțele nucleare multilaterale 
au revenit fot timpul în discuția și 
atenția lucrărilor, trebuie menționat 
că tocmai în acest domeniu vorbi
torii s-au situat pe pozițiile încă 
dinainte cunoscute ale fiecărui parte
ner al N.A.T.O. Astfel reiese că ni
mic nu poate fi considerat definitiv 
în proiectul american 
F.N.M. care de altfel 
prezentat oficial spre 
ganizației, dar care a 
ne fie refuzul net de ] 
Franței, fie contraproiectul ^nglez, 

„contraproiect la contrapro- 
al canadienilor, fie adeziunea 

R.F.G., fie espectativa 
altor parteneri. Și în discuțiile refe
ritoare la problema cipriotă s-au fă
cut auzite cel puțin două puncte de 
vedere net diferite — firește ale Gre

I privitor la 
nici nu a fost 
aprobarea or- 
atras după si- 
participare al
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fie un 
iect“ 
entuziastă a

ciei și Turciei — pe lîngă alte nuan
țări formulate de părțile interesate.

Această atmosferă de opoziție și 
eontraopoziție parlamentară pe scară 
internațională a dus, în mod firesc, 
la aprecierea participanților că este 
necesară schimbarea structurală a 

cores- 
diferite

existente la crearea acestui 
în 1949. In acest sens atrage 
rezoluția recomandată de 
politică a parlamentarilor 

de

N.A.T.O.. schimbare care să 
pundă condițiilor complet 
de cele 
pact — 
atenția 
Comisia 
preconizînd „crearea unui grup 
lucru, care să studieze revizuirea 
pactului Atlantic" a cărui valabilitate 
expiră de altfel în 1969.

In ansamblu. conferința parla
mentarilor s-a limitat de fapt la re
comandări. fără obligativitate expresă, 
adresate guvernelor „de a studia în 
amănunt" toate problemele deja dis
cutate de parlamentari. In acest sens, 
conferința nu poate fi considerată 
că ar fi adus elemente noi.
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