
Brigadă evidențiată 
în muncă

Printre brigăzile de instalatori de 
pe șantierul de construcții Lupeni 
evidențiate lună de lună în muncă 
se numără și cea condusă de mem
brul de partid Istodor Vintilă. Luna 
trecută, de exemplu, această brigadă 
a depășit sarcinile de plan cu 30 la 
sută și a realizat economii în valoa
re de 4 0Q0 lei. Aceste succese au 
fost obținute în urma aplicării me
todei de lucru în lanț, metodă care 
a permis să se monteze peste sarci
nile de plan 15 căzi de baie, 27 si- 
foane de pardoseală și peste 50 m 1 
de tuburi de scurgere. De asemenea, 
această brigadă a confecționat în 
atelier numeroase noduri sanitare 
pentru blocurile aflate în construc- 

1 ție -in orașul Vulcan. S-au evidențiat 
prrft contribuția adusă Iacob Mișu, 
Parașcă Ilie, Diaconescu loan, Mo- 
roșan Haralambie și Bondoc Mihai

GIRSTOIU VALENTIN
corespondent

Mișcări sincronizate perfect 1 Bo
binatorul Pop Vasile din secția bo
bina) greu a S.R.E. Vulcan bobinea
ză un motor sincron de 456 kW.

Limpezirea Jiului
Ieri, la preparația din I.u- 

peni au început probele me
canice la toate agregatele in
stalației de limpezire a apelor 
reziduale. Apa, rezultată după 
spălarea cărbunelui este colec
tată în decantoare. de mare 
capacitate și refOlosită, după 
limpezire. Rămășițele reziduale

Program 
de „televizor"

„Televizorul" de la 
mina Aninoasa — o 
ingenioasă metodă fo
losită în munca poli
tică de masă de că
tre comitetul sindica
tului minei — a pre
zentat ieri, la rubrica 
„Aude, vede și spune 
tot", un program pe 
teme de disciplină a 
muncii.

Valoarea unei initiative
Z~* а de . obicei, după fiecare șut, 

in biroul sectorului 1 al mi
nei Uricani se aflau mulți dintre șefii 
de brigăzi ieșiți din mină. Nu era 
nici o ședință, dar se purtau discuții 
aprinse. Se vorbea despre situația 
locurilor de muncă, despre rezulta
tele brigăzilor, despre greutățile pe 
care le-au întimpinat minerii in 
schimbul respectiv. De fapt, aceste 
probleme erau cunoscute și de șeful 
sectorului, inginerul Săbău, care și 
el abia sosise din subteran. Dar să 
atragi încă o dată atenția minerilor 
asupra unor lucruri, nu strică deloc. 
Inginerul se adresă minerului Maf
tei Stan:

— Fii atent la presiune l Ai des
chis un nou abataj, ai condiții noi. 
să nu încurci cumva lucrurile.

— Nici o griț'ă, tovarășe inginer 
— răspunse Maftei. Voi face țață și. 
aici cu calitatea.

Ascultînd convorbirea dintre ingi
ner și minerul Maftei Stan, nu înțe
legeam ce legătură ar putea fi între 
presiune și alegerea sterilului. L-am 
întrebat pe Maftei.

— E o poveste veche! E vorba 
de calitate. Și Maftei ne-a povestit.

p ra încă în luna aprilie. Maftei 
și alți ortaci de-ai lui, înainte 

de a intra în șut, au fost opriți Ic 
șeful de sector. Era vorba despre ca
litatea cărbunelui. Sectorului I i s-au 
rebutat în acele zile multe vagonete 
de cărbune. Iată de ce au fost reți
nuți brigadierii la conducerea secto
rului.

In ziua aceea Maftei a ajuns tîr- 
ziu în abataj. Ortacii lui din schimb 
l-au întimpinat cu nedumerire.

— M-a reținut inginerul, zise el.
A agățat lampa de un stUp și s-a 

uitat lung la foratul de la front. Pri
virea i s-a oprit asupra unui bulgăre 
de piatră, pe care l-a scos din gră
madă și l-a arătat ortacilor.

— Pentru asta am primit peste 
nas! Avem multe vagonete șterse 
pentru șist vizibil. Ieri, in schimbul 
I, din 35 vagonete, 6 au fost șterse. 
Și tot atitea au fost șterse și de la 
schimburile 11 și III. Nu mai putem 
continua așa.

Ripeanu, șeful de schimb, a lăsat 
ciocanul din mină și s-a apropiat de 
grămada de cărbune. A ridicat și el 
o bucată de șist și s-a întors spre 
Maftei.

— Parcă tu n-ai fi fost ieri aici I 
Știi doar cită piatră am ales și am 
cărat la patru metri de la ort. N-a 
fost deajuns pentru o zi ?

Desigur că Maftei a știut aceasta 
foarte bine. In schimbul din ziua 
precedentă brigada a lucrai din răs
puteri pentru a alege șistul. Și to
tuși...

Aceasta pentru că între stratele 8 
și 9, care se pușcă împreună, există 

sedimentate în decantoare. a- 
mestecate cu apă sînt refula
te cu ajutorul pompelor spre 
filtrele presă. După filtrare, 
rezidurile sînt evacuate cu 
benzi transportoare spre halda 
de steril, iar apa limpezită își 
urmează cursul către Jiu.

Spectacol 
muzical-coregraf ic

Orchestra populară de stat din 
Caransebeș, care se află în turneu în 
Valea Jiului, a prezentat ieri la Lo- 
nea spectacolul muzical-coregrafic 
„Hai nană, nană, fată bănățeană" 
cu concursul interpreților de muzică 
populară Lucreția Ciobanu, Floren
tina Vlad, Ana Pacatiuș, Florentin 
Iosif, Sadovan Mari-a. Chepețeanu 
Dumitru ș. a. Conducerea muzicală 
a spectacolului este semnată de Ni
col ae Penescu. 

o intercalate de piatră groasă. Din 
cauza intercalației, la pușcarea fron
tului rezultă 35—40 la sută șist.

Acest steril, trebuie ales și trans
portat înapoi, la 4 metri de front, 
spre a se crea spațiu liber necesar 
jugului din partea surpăiurii. . Așa 
prevede monografia de armare. Dar 
ca să transporți cu mîinile. otita 
piatră la 4 metri, nu-i deloc o trea
bă ușoară. Deci, ar fi necesară o altă 
soluție.

— Dacă n-ar fi jugul, totul ar mer
ge strună — se adresă după un timp 
șeful de brigadă minerului Rîpeanu. 
Am alege toată piatra și am depo- 
zita-o chiar lingă front.

— Bine, dar ce facem fără jug ?
— II punem la mijloc I Și așa, 

aici e presiunea măi mare. Iată deci 
soluția.

— Și dacă totuși se surpă aba
tajul ?
- — N-o să • se surpe. Încercăm și 
noi. Vom face totul cu grijă și a- 
tenție.

Ortacii lui Maftei au rămas totuși 
neîncrezători; se temeau de sur-pare. 
Totuși, după un studiu făcut, condu
cerea exploatării a aprobat sistemul 
nou de armare. Și brigadierul Maf-

B. MUREȘAN

(Continuare in pag. 3-a)

ba biblioteca Institutului de mine Petroșani

Un mare al poporului nostru
î Ion • Creangă - este primul 

mare scriitor . romîn ieșit 
din sînul poporului și care 
a scris despre popor. Unii 
cercetători „interesați" ai 
vieții și operei marelui po
vestitor au scris — înainte 
de eliberare — multe pa-’ 
gini despre Creangă, pre- 
zetitîndu-1 fals,: caricaturi-, 
zîndu-1, dar neputîndu-i 
contesta frumusețea operei, 
neputînd îndepărta de ea 
atenția și prețuirea mase
lor.

Urmaș, în .arta povestirii, 
al cronicarului NectilcC, I. 
Creangă s-a • născut la 1 
rnartie 1837 la Humulești, 
satul cu „Ozana cea fru
mos curgătoare și limpede 
ca cristalul în care se o- 
glindește cu mîhnire Ceta
tea Neamțului de-atîtea 
veacuri".

El era cel mai = mare din 
cei opt frați. Asta a făcut 
ca greutățile familiei să a- 
pese , mai - greu pe ' umerii

In plină luptă cu rocile subterane. Brigadierul David Ioan de la sec
torul de explorări miniere Uricani la frontul de lucru — galeria de vest 
Șiglău. , .

CUM SE MUNCEȘTE 
ÎN SECTORUL NOSTRU

in acest an, colectivul sectorului 
III de la E. M. Vulcan a obținut 
lună de . lună realizări frumoase în 
îndeplinirea angajamentelor asuma
te.' Acest lucru este oglindit și de 
faptul că sectorului nostru i s-a de
cernat1 în 3 trimestre consecutiv steagul 
roșu de sector e- 
vidențiat în între
cerea socialistă, 
iar " organizației 
U.T.M. i-a fost'a- 
cordâtă „Diploma 
de onoare a C.G. al U.T.M." pentru 
merite deosebite în mobilizarea tine
rilor în procesul de producție.

De la începutul anului și pînă la 
1 decembrie 1964, din abatajele sec
torului au fost extrase peste plan 
16 276 tone cărbune față de 
16 000 tone cît a fost angajamen

Din experiența 
colectivelor evidențiate

lui o dată cu trecerea ani
lor, deci, nu e de mirare că 
Nică a intrat din plin în 
mica industrie casnică a 
părinților săi. Ștefan a Pe
trei Ciubotariul și Smaran- 
da Creangă.

Lipsa unui învățămînt 
de stat organizat îl obligă

făgăduitoare de altă viață. 
Nevoit să ■ devină preot, 
după moartea tatălui său. 
este incapabil să se supună 
îngustelor canoane biseri
cești, fapt pentru care a 
fost exclus pentru totdeauna 
din tagma preoțească, ceea 
ce n-a regretat, dar este

La a 75-a comemorare a mor ții 
lui Ion Creangă

pe Nieă să colinde pe la 
mai multe școli. Scînteia 
dragostei de carte, aprinsă 
mai întîi de bădița -Vasile, 
la Humulești, nu s-a stins 
din sufletul copilului de ță
ran setos de a cunoaște, 
nici la Broșteni. nici la Tg. 
Neamț, Fălticeni sau S'o- 
cola.

Pentru Creangă cartea 
prezenta o atracție deose
bită, bucurindu-se de stimă 
și dragoste, ca o /lumină

destituit și din funcția de 
institutor de la școlița din 
Sărărie unde se cunoscuse 
cu Mihai Eminescu, pe 
vremea aceea revizor școlar. 
Prietenia celor doi e plină 
de învățăminte. Despre a- 
ceastă prietenie celebră în 
literatura noastră și plină 
de adînci semnificații s-a 
scris mult Documentele e- 
xistente vorbesc despre o 
admirabilă afinitate psiho
logică țrnînd . atît de esen

tul nostru anual, productlvftafea 
muncii a crescut de la 2,020 to- 
ne/post cît a fost planificat la 2,280 
tone/post, iar la prețul de cost au 
fost obținute economii care se ridi
că la suma de 825 000 lei. In urma 
acestor rezultate, în ziua de 1 de

cembrie 1964 sec
torul nostru și-a 
îndeplinit integral 
sarcinile de plan 
pe anul 1964.

La obținerea acestor succese o 
contribuție valoroasă au adus-o bri
găzile conduse de minerii Drob 
Gheorghe, Gantz Ștefan, Păcurar 
Traian, Karacsony Rudolf, Marghi- 
tan Tiberiu care au dat peste plan 
însemnate cantități de cărbune, si- 
tuîndu-se de fiecare dată în fruntea 
întrecerii socialiste. Trebuie să re
marc, de asemenea, asistența tehni
că acordată brigăzilor de mineri de 
către maiștrii mineri Farkaș Lauren- 
țiu, Munteanu Sabin, Trestian Ale
xandru, Manciu Adrian, aportul arti
ficierilor Bledea loan. Bria Vasile, 
Zbereanu Constantin, Tofăleanu Vir
gil, care s-au preocupat cu răspun
dere de buna desfășurare a procesu
lui de producție. Un ajutor prețios 
ău primit brigăzile din partea mun
citorilor electromecanici Chetroiu Au
rel, Torok loan. Todeseu Vasile, 
Pop loan și Băișoiu Marius, care 
au executat la timp reparația și re
vizia utilajelor aflate în dotare.

Să arătăm cîteva din măsurile 
care au fost luate de conducerea 
sectorului pentru îndeplinirea în 
mod ritmic a planului de producție: 
revizia zilnică a utilajelor cu care 
sectorul este înzestrat; controlul și 
întreținerea sistematică a traseelor 
de transport ; urmărirea zilnică a 
planului lucrărilor de pregătiri pe 
bază de grafice; întreținerea cont'- 
nuâ. a căilor de acces la 'abataje cît 
și a rostogoalelor: eșalonarea intră
rii și ieșirii abatajelor din funcție, 
pentru rambleiere sau atacare,

Ing. PETRE STOICA 
șeful sectorului III, mina Vulcan

(Continuare în pag. 3-a)

ța personalității creatoare a 
fiecăruia cît și de profunda 
lor orientare spre poporul 
din sînul căruia au ieșit. 
Nobilul sentiment ce i-a 
unit dăinuie și după pleca
rea fui Mihai la București 
(1899) de unde Creangă îl 
cheamă deznădăjduit. La o 
jumătate de an după ce se 
stinge „luceafărul" poeziei 
romînești, în ultima zi a 
lui decembrie 1889, litera
tura noastră pierde un alt 
astru al ei : moare Ion 
Creangă.

Creangă începe să scrie 
tîrziu. ' cînd. se apropia de 
40 de ani. E sigur că a 
început să creeze sub im
boldul lui Eminescu. care, 
în lungile lor plimbări pe 
dealurile din jurul Iașilor,

Prof. ELENA STOICAN 
Școala medie Petroșani

(Continuare în pag. 2-a)



STEAGUL ROȘU

HUNEDOARA
Realitate-ncastrată în sol
ȘI în cei de-o seamă cu mine. 
Emanată de viața vuind. 
Forță clădită de brațe-n beton, 
Și în lumini de neon.

• Concert de viori în surdină, 
Abia înțeles în audiție primă. 
Entuziast tălmăcit peste vreme 
Și-ampliîicat de o nouă lumină.

* Hunedoara, îmbrățișare de schele,
I Pe solvi de aur al petrei mele.

VALENTIN COSTEA 
I student

Azi am un sfert de veac
Azi am un sfert de veac, de cînd exis1. 

Sînt echilibru și putere, 
Sfort un torent de lave, optimist. 

Topit în cînturîle mele. 
Mi-e sufietu-nălțat pe un catarg, 

Destins în sărutări de stele, 
Mă zbat sul: cerul violet și larg 

Și-mi bucium cînturile mele. 
Mi-e inima un clopot de cristal 

Și mii de wați bat în artere, 
Efectrlzîndu-rni trupul, colosal, 

Cînd fulger cînturile mele. 
Mi-e gîndul vînt și șuier haiducesc. 

Clădesc și sfarm cu el castele. 
Cu el mă mîngîi șî mă pălmuiesc, 

Trudind la cînturile mele.
Mî-e dragostea de EA un albatros, 

O mînă-ntinsă-n clipe grele. 
Lumina limpede sub care cos 

in noapte, cînturile mele. 
Mi-e idealul omenesc și pur. 
Schițat în linii paralele: 
Vreau drumul vieții drept, fără înconjur 

Și viață eforturilor mele 1 
Azi am un sfert de veac de cînd exist 

Și curg în aurii inele, 
Mă integrez în veacul comunist 

Si eu, și cînturile m“le.

GEORuL BANETE 
student

— —......— « ■ ■! ...---- -----

A apărut poemul „OMUL“
de E. MÎEZELA1TIS

Apariția poemului „Omul", distins cu premiul Lenin 
1961, a marcat un eveniment literar în viața culturală 
iituană și sovietică în general, îmbogățind literatura 
universală eu o carte valoroasă. Polifonia versurilor, 
armonizată în ansamblu, exprimă o concepție înaltă 
despre omul nou, eroul liric al acestei opere poetice, 
hotărît să cucerească pacea creatoare pe pămînt.

Un mare povestitor 
al poporului nostru

ț&rmare din pag. l-a)

й va fi auzit povestind 
întfrnplări și basme.

Opera iui I. Creangă nu 
e deosebit de vestă: cîteva 
basme, schițe, povestiri, o 
nuvelă umoristică și fer
mecătoarele „Amintiri din 
copilărie".

Basmele, scrise și publi
cate între 1875—1878, for
mează prima parte a acti
vității sale literare. Abia 
după ce a scris originalele 
basme, creații realizate pe 
baza materialului folcloric, 
deci după ce a acumulat o 
anumită experiență literară, 
Creangă a pășit către o 
oglindire directă a vieții 
sociale, scriind povestirile 
despre înțeleptul Moș Ion 
Roată și cele patru părți 
ale .Amintirilor din copi
lărie". Ultima parte, citită 
în cercul literar al lui N.
Beldiceanu, a fost publicată 
la 3 ani după moartea po
vestitorului din inițiativa 
fiului său, căpitanul Con
stantin Creangă (1892).

Două sînt izvoarele prin
cipale ale operei lui Crean
gă : de e parte viața de 
toate zilele a truditorilor 
pâmîntutui, țăranii de la 
munte, de altă parte tezau

rul folcloric nesecat al po
porului nostru. Legătura 
strînsă cu masele, puterni
cul optimism, umorul fin 
al cugetării și vorbirii popu
lare constituie trăsăturile 
de bază ale caracterului 
oral, popular și național al 
operei lui Ion Creangă.

Fie că dezvoltă creator 
în opera de artă cultă te
mele folclorice, fie că po
vestește episoade cu puter
nice intenții satirice sau 
de critică socială, fie că e- 
vocă clipele trecutei lui co
pilării de la sat, Creangă 
se mișcă în același univers 
propriu, al lumii satului, în 
care sociitcrul și-a desfășu
rat existența, lume de care 
a fost legat prin bucuria 
tuturor simțurilor care stră
bate cea mai bună parte a 
operei sale.

Intre creatorii de bucurii 
neprețuite care stau azi la 
temelia noii culturi socia
liste ce se făurește în țara 
noastră, opera lui Creangă 
ocupă locul ce-1 merită. 
Autorul ei este înscris cu 
cinste între înaintașii de 
trunte ai culturii noastre 
noi, fiind declarat post
mortem. membru de onoa
re al înaltului for de cul
tură, Academia R.P.R.

..Moartea unui artistSb
ln turneul pe tâfre-j întreprinde în Valea Jiului Tea- 

iriil de stat din Oradea — secția maghiară —- prezintă 
spectacolul cu piesa „Moartea unui artist" („Egy muvesz 
halăla") de lioria Loyinescu. Regia spectacolului este 
semnală de Szombati Gille Otto, iar scenografia de 
Eliza Zisiade. Din distribuție fac parte actorii; Gâbor 
losif, Dăinoky Andrei, Paloczy Friedrich, Ferenczy 
Anna-Maria, Bnnyai Eva, D. Halasi Etisabeta, Paluez 
Vilma. Râdai Imre, Gall Ernest.

Primul spectacol va li prezentat la Vulcan în ziua 
de 15 decembrie. Apoi la Aninoasa în 16 decembrie, 
la Lonea în 17 decembrie, la Uricani în 18 decembrie, 
la Lupeni în 19 decembrie, la Petrila în 20 decembrie 
și Petroșani în 2: decembrie.

O nou* premieri cinematografică

„Comoara din Vadul Vechi64
’Azi, la cinematograful „Republica" 

din Petroșani, are loc premiera nou
lui film romînesc „Comoara din Va
dul Vechi". Scenariul filmului apar
ține lui V. Em. Galan, iar regia este 
semnată de Victor Iliu.

Filmul își desfășoară acțiunea re
trospectiv, în anul 1946, într-un sat 
moldovenesc. Evocînd atmosfera ace
fox' vremuri în care muncitorii e-

Cu părul răvășit, cu fața cuprinsă 
de neliniște un tînăr aleargă prin 
sat „Anița l Unde e Anița ? Unde 
a dispărut ?“. Iat-o în sfîrșit. Pe 
cîmpul de la marginea satului, Anița 
sapă pămîntul, căutînd cu înfrigu
rare comoara. Dar ea nu e singură. 
De cînd în sat se răspîndise zvonul 
că bogatul Prisac a ascuns o comoa
ră, țăranii nu mai aveau liniște. Zi

O secvență din film

goarelor presimțeau din plin urmă
rile secetei și ale inflației, filmul își 
înnoadă conflictul în jurul tînărului 
argat Dohotaru și ai stăpînuiui său 
Prisac.

Satul ars de dogoarea secetei a 
fost cuprins de vîrtejul furtunii. Lu
minile seînteietoare ale fulgerelor se 
întețesc, iar bubuitul tunetelor sparge 
liniștea nopții.

și noapte ei scormoneau pămîntuL în 
speranța că doar vor găsi comoara.

Care erau în aceste zile planurile 
lui Prisac, omul mistuit de ambiții 
nemăsurate ? Și care este adevărata 
comoară pe care au găsit-o țăranii 
din Vadul Vechi ? Răspunsul la a- 
ceastâ întrebare ni-1 dă filmul „Ce- 
moara din Vadul Vechi".

ELIPSE ÎN
Vorbirea noastră e presărată cu 

elipse. Ajutați de situația în care ne 
aflăm la un moment dat, interlocu
torii noștri ne înțeleg foarte bine 
chiar dacă nu rostim toate cuvintele 
pe care le avem în minte atunci 
„Cobor la prima" e clar că înseam
nă Ia „prima stație"; „ascult la ra 
dip" are sensul „ascult la aparatul 
de radio", în schimb „lucrez la Ra
dio" înseamnă la instituția care se 
ocupa de emisiunile radiofonice. Cine 
zice „am mîncat aseară un grătar 
excelent (gîndindu-se, evident, la o 
friptură la grătar), va zice și „am

VORBIRE
băut o Fetească" (adică o sticlă de 
vin Fetească).

Astfel de elipse sînt ocazionale; 
ele sînt consacrate și aproape înlo
cuiesc definitiv formula completă: 
veston la două rînduri (de nasturi), 
produse de calitate (bună, superioa
ră), sugativă (hîrtie). Nu e o gre
șeală dacă spunem roșii, vinete, în 
loc de pătlăgele roșii sau păt^gele 
vinete. De altfel, destui oameni nici 
nu-și dau seama că substantivele ro
șie. vînătă au fost pînă nu de mult 
(și, în vorbirea unora, sînt și as
tăzi) adjective.

Aprilie. Zi senină, străvezie cu 
soare mînguetor. Scăpată de cătușele 
gerului, viața începe să pulseze mai 
viu, mai colorat. Seua urcă din a- 
dincuri împodobind clmpiile și cren
gile ruginite ale copacilor. întreaga 
natură întinerește, umpllnd văzduhul 
cu parfumul său înnoitor.

In grădina din spatele casei ea s-a 
oprit lingă caisul cel mai tînăr. Pe 
ramurile lui, plăpînde încă, apăruse
ră primele flori. Spre el, un pom mai 
virstnic, arunca priviri asemenea 
unui părinte care-și vede adolescen
tul străduindu-se să facă pe omul 
matur. Era cald și plăcut. Putea să 
mediteze in liniște. Aici se refugia 
de multe ori cînd simțea nevoia sin
gurătății. Rămase pe ginduri cu pri
virea in pămînt și capul puțin aple
cat intr-o parte, Un păr de culoarea 
safranului ii curgea in voie peste 
fruntea bombată sub care luceau 
doi ochi mari și umezi, umbriți de 
sprincene orientale. Avea fața seni
nă, nasul puțin obraznic, gura fru
mos conturată, cu buzele pline, co
lorate. De sub uniforma școlară se 
reliefa uit bust feciorelnic aproape 
împlinit. Armonia întregii sale făp
turi te făcea să întirzii cir privirea a- 
supra ei.

Era Intr-un moment de intensă 
trăire sufteteascâ. Minutele curgeau 
in șiruri lungi și ea stătea nemișcată. 
Cit va rămine așa. nu putea ști. La 
ce se gîndea, era greu de ghicii.

„N-are rost să mă mai frămint, 
își zise ea de la o vreme. Singură 
nu pot schimba mult din starea lu
crurilor. Miine vom vedea ce va mai 
fT„. Încercă să nu se mai gindeas- 
că. Ochii i se opriră asupra unui

PETALA DE CAIS
boboc plăpînd și roz се-și scotea ca
pul la lumină din pernița unui mu
gur. „De aci va ieși o floare, apoi 
un fruct, o caisă mare, galbenă ca 
toate caisele. Ori va veni viatul sau 
un răufăcător și o va smulge de la 
locul ei. Ea se va împotrivi și va 
lupta Cu toată forța celulelor ei și 
dacă tiu va fi destul de tare, va dis
părea... Cine știe?...".

Cu astfel de ginduri ajunse să o 
îngrijoreze viitorul acestui boboc. 
„Cit de plăpînd e acest muguraș, 
zise fată continulnd să-l privească 
cu atenție. Cit de gingașe slnt aceste 
petale și, totuși cită forță zace in 
elel... La presiunea acestui „nimic", 
coafa scorțoasă a pomului se desfa
ce, iar el își urmează drumul croit 
de natură".

Rămase încă multă vreme cu ochii 
la mugur, girului însă ii era in altă 
parte. „Poate că nu trebuia ca eu 
să... Poate că el s-a supărat și nu-nu 
va mai vorbi frumos... Și dacă nu-mi 
va vorbi, ce?... N-аге denii! ...Să 
facă ce vreai Mie nu-mi pasă...". A- 
jutlSă aici, iși dădu seama că-i pasă 
Cum va putea ea îndura să-l vadă 
supărat, indiferent, sau purtindu-se 
drăguț cu alte fete, iar pe ea nebă 
glnd-n in seamă?...

In sufletul ei parcă plesni ceva 
așa cum plesnește mugurul caisului, 
cind apare floarea. In sufletul ei 
plesni coaja scorțoasă a indiferen
ței, a incertitudinii și apăru floarea 
imaculată a dragostei. & floarea vi
guroasă , plină de sevă, care nu poa

te ți negată, înăbușită, dar ca fi floa
rea de cais, ea poate fi distrusă de 
răufăcători dacă nu e 'îngrijită șl a- 
păraiă în permanență.

fata își dădu seama cit îl iubește 
și acest sentiment se revărsă în toa
tă finețea ei, țîșnind din ochi-i al
baștri.
, „Miine trebuie să se aleagă într-un 
fel. li voi vorbi eu mai întîi... Nu l... 
li voi vorbi numai dacă voi primi 
de la el un semn, o vorbă chiar in 
treacăt, fie și „oficial". Miine la

SCHI T Ă
cercul de naturale va trebui să co
laborăm. El e destul de inteligent 
să-și dea seama că mie-mi pare 
rău, Dacă-i om ban după cum pare 
și mai ales dacă ține la mine, este 
imposibil să nil vorbească el mai 
înainte, să nu încerce, să na vrea 
Să se împace... Dar dacă se va în- 
căpâțina ? Dar dacă e un răută
cios și vrea să mă necăjească?... 
Poate că a observat că... și vrea să 
mă „joace"... Nu, nu trebuie să știe 
e1 chiar tot ce-i in sufletul meu. De 
aceea nu mă voi umili. Fie ce-o fii... 
Dealt asta mai bine...",

.1Ș’ imagină viața fără prietenia 
lui și o găsi searbădă, viitorul ce
nușiu, obscur.

In gind ii apăru din nou chipul 
lui înalt, bine legat, cu tenul bron
zat așa cum îl cunoscuse în toamna 

aceea. Ochii lui asemănători cu a- 
dincul pădurilor în care-și peirecuse 
copilăria o înoătuiau cu o privire 
caldă ca în momentul cînd se cu
noscuseră. Iși aminti apoi de pri
mele lor plimbări. De prietenia lor 
care parcă a existat dinainte de a 
se cunoaște. Era o plăcere să faci 
excursii cu el. Povestea cu otita în
flăcărare, incit te cucerea fără să-ți 
dai seama. Cunoștea o mulțime de 
lucruri pe care orășenii n-aveau de 
unde să le știe. Dintr-o privire spu
nea numele oricărui copac. Despre 
plante și ierburi nimeni nu știa cit 
el. Aproape toți colegii îl consultau 
mai ales la întocmirea ierbarelor și 
a insectarelor. Modest, el răspundea 
tuturor cu bunăvoință, dar ei parcă-i 
răspundea în mod deosebit. Modes
tia și bunătatea îl caracterizau. Asta 
era părerea ei. Dacă-i așa, nu se 
poate să nu se termine totul cu bi
ne. „Dacă, dacă... ? Nu se poate... 
Ba se poate. Cum va proceda în caz 
că da ?... Cum în caz că nu ?...“.

Căutind răspuns ta aceste între
bări, de multe ori rămînea nemișcată, 
cu privirea in gol, uițînd unde se află 
și ce trebuie să facă. Nu avea spor 
nici la lucru, nici la învățătură. În
cerca să citească, dar grndu-i fttgett 
în altă parte.

Aproape toată noaptea s-a frămîn- 
tat. N-a reușit să adoarmă dectt 
spre ziuă. Conflictul n-a încetat nici 
in timpul somnului, ci a continuat 
in sfera fantasticului făclndu-i som
nul agitat.

A doua zi s-a sculai încă obosită. 
O forță necunoscută o zorea spre 
școală. Plecă fără să guste ceva. 
N-aoea răbdare, nici poftă de min- 
care. Boarea dimineții o mai învioră. 
Pe străzi era încă puțină lume. O- 
rizonfitl colorat vestea apropierea 
soarelui. Se anunța o zi frumoasă.

Trecind prin parc ea nu sesiză 
verdeața îmbietoare, nici jocul zglo
biu al păsărilor. Se grăbea să a- 
jurigă cit mai repede. Inima . ii bătea 
de emoție. încă nu știa ce-i va spu
ne, cum va începe. „Dacă el nu re
vine, înseamnă că nu-i chiar așa 
cum îl știe ea, înseamnă că nu simte 
nimic pentru ea, că-i răutăcios și a- 
tunet, pterzîndu-l pu va pierde ma
re lucru...".

Ajunse. La ușă se opri un mo
ment. &n val de sînge îi coloră 
obrajii, apoi se reculese. Luă aerul 
omului preocupai și păși înăuntru. 
In sală încă nu venise nimeni, li 
părea bine. Singurătatea o făcea să 
se simtă mai în larg. O scutea de 
efortul de а se preface că totul e în 
regulă. S-a așezat la locul ei cu pri
virea ațintită spre ușa de la intra
re, să-l vadă din timp, să-i citească 
pe față intențiile, dar el nu apărea. 
Atenția prea concentrată o obosea, 
0 enerva. Nerăbdarea deveni nesufe
rită. încercă să scape, să facă ceva, 
să lucreze, să uite. Deschise servieta 
și luă un caiet. Vroia să-și revadă 
notițele. Privirea Insă îi Iu atrasă de 
o bucată de hîrtie uitată ca din in- 
tîmplare pe banca ei. Pe ea citi trei 
cuvinte: ,„4 înflorit caisul". Sub bi
lețel descoperi o petală de cais. Cer
cetă scrisul. Era scrisul lui. ...

VLADIMIR
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STEAfiUb ROȘU

Prin cantinele constructorilor
Zi de iarnă. După o noapte senină 

și geroasă, șantierul pare încreme
nit în nemișcare. Fierul „frige", că 
rămida are o răceală care-ți pătrun
de ființa pină-n adîncuri, pâmîntul 
este înghețat „tun". Cu toate aces
tea, în lumina soarelui cu „dinți”, 
aute de muncitori constructori lu
crează la obiectivele aflate în exe
cuție ; ridică ziduri, montează plan- 
șee, instalează conducte, toarna be
ton, execută diferite lucrări în an
samblul general al șantierului, pen 
tru realizarea sarcinilor de plan.

...A sosit amiaza. O parte dintre 
constructori iau masa la cantinele 
deschise pe lingă șantiere, alții și-au 
adus mîncare de acasă, din care se 
ospătează cu poftă.

Ea cantina șantierului Lupeni, 90 
de constructori sînt abonați pentru 
masa de prînz, iar 70 mănîncă aici 
(je 3 ori pe zi; la cantina din Vul
can. 130 de abonați mănîncă la 
prîoz, iar 50 servesc cite 3 mese. 
Numeroși constructori servesc masa 
la cantinele din Petroșani, Petrila 
Paroșenî etc.

După orele de lucru în frig, e 
plăcut să iei masa într-o sală cal 
dă, ^inde poți să scoți „cojocul șl 
căcfnla". "
Vulcan, 
însă de 
Lupeni, 
cantinei 
necesități și nu poate fi bine încăl
zită. Din toamnă, gospodarul șantie
rului a primit sarcina să rezolve pro
blema tragerii unui zid provizoriu 
care să reducă spațiul sălii de mese 
— în vederea unei mai bune încăl
ziri. Credeți cumva că gospodarul 
Garlaonț Nicolae nu а luat măsuri î 
Vă înșelați: a dispus aducerea unei 
căruțe cu cărămizi, pe care le-au a- 
runcat... sub fereastra cantinei I Gu 
asta, „s-a achitat" de sarcină 
după părerea lui I

Nici la Petroșani, conducerea șan
tierului și adiministrația cantinelor 
nu au luat măsuri pentru reducerea 
spațiului sălii de mese în scopul 
creării unor mai bune 
încălzire a ei: aici se 
zid fals din panouri 
care primăvara pot fi 
Vulcan, în schimb, unde sala de me
se este mai mică, soba de teracotă 
încălzește numai cu jumătate din su
prafața ei, cealaltă jumătate a sobei 
rărnînînd rece. (Soba n-a fost repa
rată în mod corespunzător).

Constructorii din Lupeni, 
Petroșani, nu se pot bueura 
o asemenea mulțumire. ki 
de pildă, sala de mese a 
este mult prea mare față de

Și în ceea ce privește meniurile, con
structorii nu se pot bucura de o 
prea mare variație. Totuși, adminis
trația cantinelor se străduiește în 
această direcție să obțină rezultate 
mai bune. Au fost insilozate pentru 
iarnă 48 000 kg ortoii, 4 500 kg 
ceapă, 8 000 kg varză, 3 600 kg ră- 
dăcinoșse, 3 500 kg fasole uscată. 
I 800 kg mazăre verde, 500 kg fa
sole verde, 800 kg ghiveci de gătit 
și alte produse, care vor asigura ne
cesitățile cantinei pe timp de iarnă, 
pentru eca 600 abonați permanenți. 
Pentru îmbunătățirea activității can
tinelor este însă necesar ca admi
nistrația să ia unele măsuri: alcă
tuirea de meniuri pe o săptămînă în
treagă înctt să se poată asigura o 
variație tnai mare a felurilor de 
mîncare servite; instalarea la depo
zitul administrației a unei mașini de 
curățat cartofi și livrarea cartofilor 
către cantine gata curățiți — în lădi- 
țe s-au Coșuri — pentru ca perso
nalul să nu mai piardă cite 3—4 
ore cu această operație, redueîndu-se 
totodată și pierderile care se înre
gistrează ia curățitul manual al car
tofilor ; îmbogățirea veselei cantine
lor și cu sortimentul cuțite, care 
lipsește complet; instruirea bucătă- 
reselor asupra artei gătitului și con- 
dimentării mîncănirilor — capitol la 
care sînt încă deficitare; asigura
rea unei și mai bune curățenii în 
„laboratorul culinar" și altele.

Sînt posibilități pentru a asigura 
constructorilor — după orele mun
cite afară în frigul iernii — o mîn
care gustoasă, servită într-o sală de 
mese caldă și o ambianță plăcută. 
Conducerile șantierelor și comitetele 
sindicatelor muncitorilor constructori 
să dea însă o atenție mai mare a- 
ceetei probleme I

М1НАІ ȘTEFAN

Rulajul vagoanelor de marfă 
a fast redus
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posibilități de 
putea face iui 
de tegofilm, 
recuperate. La

Preocuparea muncitorilor din 
drul R.C.M.-ului pentru deplina 
losire a vagoanelor a făcut ca 

luna noiembrie rulajul vagoanelor 
marfă să fie cu 2,2 la sută redus
față de sarcina planificată, iar prin 
reducerea cu 3,4 la sută a staționă
rii vagoanelor la încărca re-descăr- 
care s-a făcut o economie de 14 166 
ore/vagon.

ACȚIUNI ÎNFĂPTUITE
Pe coala imaculată s-au 

așternut multe rînduri. Creio
nul fugea grăbit de la o mar
gine la alta a hîrtieî înșirînd 
acțiuni, titluri de cărți, au
tori.

Planul de activitate al bi
bliotecii 
întocmit 
prindea 
reflecta 
rii clubului și a bibliotecarei 

de a atrage spre munca cu cartea 
cît mai mulți oameni.

Zilele s-au succedat cu repezi 
ciune. Tovarășa Stoiculescu Susa- 
na, bibliotecara clubului, împreună 
cu micul colectiv care o ajută, au 
trecut la înfăptuirea celor trecute 
în plan.’ La sectoarele exploatării 
miniere, la ateliere, in cartiere 
s-au anunțat din timp acțiunile ce 
se pregăteau, atît pentru cititorii 
mai vîrstnici cît și pentru cei mici. 
Acțiunea n-a rămas fără ecou. 
Peste 500 de persoane au partici- 

i pat la activitățile organizate în 
luna noiembrie. De mult succes 
s-a bucurat recenzia romanului 
„Vezuviul" al lui Em. Rabies, pre
zentarea lucrării „Răscoala" de L. 
Rebreanu și altele.

Cititoarele bibliotecii din Uricani 
au participat la concursul literar 
organizat pe tema: „Femeia în 
literatură". Activitatea bibliotecii 
este apreciată favorabil și de că
tre copiii din Uricani, deoarece 
nici ei n-au fost omiși din planul 
de activitate. Astfel, pentru pionieri 
și școlari s-au organizat dimineți 
de basme, șezători literare, con
cursuri de ghicitori, care le-au stîr- 
nit interesul pentru citit.

Planul de activitate, întocmit 
luna noiembrie, a fost realizat. La 
realizarea lui și-au adus aportul
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clubului din Uricani 
în seara aceea cu- 

acțiuni interesante. El 
preocuparea conduce-

pe

Cum se muncește 
în sectorul nostru I
(Urmare din pag. l-a)

La începutul fiecărei Iutii în sec
tar s-au ținut ședințe de lucru in 
care corpul tehnic și șefii de 
gâzi au dezbătut sarcinile de 
pe luna în curs, cît și măsurile 
nice și organizatorice ce trebuie 
te la fiecare loc de muncă.

Conducerea sectorului ș-a preocu
pat de introducerea și extinderea 
proceselor tehnologice noi în cadrul 
lucrărilor miniere. Am luat în stu
diu problema încărcării cărbunelui 
in abatajele cameră, care ocupă cel 
mai mare volum de muncă și am pro
pus inovația „Dispozitiv pentru în
cărcarea cărbunelui în abatajele ca
meră" care, pe lingă faptul că redu
ce mult (peste 80 la sută) lopăta- 
rea manuală, are și avantajul că de 
pe el se poate face mai ușor susți
nerea abatajului și scurtează timpu! 
necesar pentru încărcarea cărbune
lui. In atenția conducerii sectorului 
a stat extinderea inițiativei „Două 
cîmpuri pe aripă și schimb" în aba
tajele cameră. Tot la fel, conduce
rea sectorului, îndrumată de orga
nizația de partid, a sprijinit inițiati
va de preluare a brigăzilor mai 
slabe de către șefii de brigăzi cn 
multă experiență, cum a fost cazul 
brigadierului Gantz Ștefan, care a 
ajutat brigada condusă de minerul 
Sfitljc loan.

bri- 
plan 
teh- 
lua-

este aceea de a 
cu șefii de bri
des pre mersul

O metodă folosită de conducerea 
tehnică a sectorului 
discuta ' sâptătnînal 
gâzi și de schimb 
muncii în abataje.

Se știe că disciplina în muncă este 
factorul principal 
în mare măsură, 
for de plan, fri 
cerea sectorului, 
zația U.T.M. și

de care depinde, 
realizarea sârcini- 
acest sens, eondu- 
ajutată de organi- 
seeția sindicală, a

desfășurat o susținută muncă de la 
om la om pentru lichidarea absențe
lor nemotivate de la lucru, reduce
rea zilelor neproductive, iar unor to
varăși le-am trimis scrisori la fami
lie în care am adus la cunoștință 
faptul că lipsesc nejustificat de la 
lucru dezorganizînd astfel procesul 
de producție.

Pînă ia sfirșitul anului au mai 
rămas puține zile. Colectivul de la 
sectorul III al minei Vulcan este 
liofărît să obțină și pe mai departe 
noi realizări în procesul de produc
ție, care să se ridice încă de pe acum 
Ia nivelul cifrelor de 
zute pentru anul 1965

Sîntem ferm convinși 
ducerea organizației de 
tați în permanență de
cală și organizația U.T.M., colectivul 
sectorului va desfășura eti mai mult 
etan întrecerea socialistă mobilizind 
întregul efectiv în vederea îndepli
nirii și depășirii cifrelor de plan pe 
anul 1965.

plan ргеѵй-

că. sub con- 
partid, aju- 

secția sind'

PUBLICITATE

Luna cadourilor
1—31 decembrie
0. C. L produse indus

triale Petroșani anunță cli
entela că prin magazinele 
sale de specialitate a pus 
în vînzare un bogat sor
timent de:

HM țl alte atomii 
nutri paion ae lini 
jucării pentru copii 
plăci de patefon 
ARTICOLE OE PARFBKERIE 
articole de menaj

Aprovizionați-vă din timp 
cu aceste articole, evitînd 
aglomerațiile din ultimele 
zile.

I

I. C. I. L. Simeria
ANGAJEAZA

— UN LĂCĂTUȘ
NERE UTILAJE

tovarășii profesori Azku Adrian, 
Costea Dorin, Kovacs luliana și, 
bineînțeles tovarășa S. Stoiculescu, 
bibliotecara, care a dovedit multă 
inițiativă și dragoste de muncă 
în activitatea ce i s-a încredințat.

O observație
Biblioteca din Uricani a des

fășurat o activitate frumoasă.' Țî- 
nînd seama însă de posibilitățile 
existente, de forțele intelectuale 
care muncesc în această localitate, 
credem că în lu
na decembrie, și 
în lunile următoa
re, munca cu car
tea. activitatea 
culturală, în gene
ral, poate fi ridi
cată pe o treaptă 
superioară. In a- 
cest scop, se simte 
nevoia ca și 
ceilalți intelectuali 
din Uricani — 
ingineri, medici, 
cadre didactice - 
să participe la ac
tivitatea clubului. 
Pentru ca acest 
lucru să se înfăp
tuiască, organiza
țiile de partid din 
Uricani, comitetele 
sindicale și U.T.M 
trebuie să acorde 
o mai mare aten
ție activității cul
turale.

M. CHIOREANU

Sîrb Nicolae de la sectorul 9 mecanic al E. M. Lupeni se bu-Frezorul
cară de apreciere datorită calității bune a lucrărilor pe care le executa.

Valoarea unei inițiative
(ISrmare din pag. l-a)

tei Stan l-a aplicat fără teamă, 
țiativa, curajul și hotărirea în apli
carea noului in muncă au dat roade. 
Brigada lui Maftei nu a avut de a- 
tunci nici un vagonet rebutat pentru 
șist vizibil.

Ini-

D e atunci, panoul In care lucra
~~ a fost exploatat. Mafiei a 

pregătit și lucrează in prezent intr-un 
abataj dintr-un alt panou Și aici se 
aplică cu succes inițiativa. Jugul din 
partea surpăturii este tras lingă 
mijlocași și astfel s-au creat toate 
posMtUățile pentru alegerea totală 
și depozitarea șistului vizibil, pentru; 
îmbunătățirea calității cărbunelui.

t E i

7 ' --

F >

Două lucrătoare conștiincioase de la centrala telefo
nică a minei Uricani — tinerele Dobay Elisabeta 
(stingă) și Zaharescu Margareta (în prim-plan).

pentru Fabrica de produse lactate
Petroșani

— UN MECANIC
NERE UTILAJE

INTREțl-

INTREȚ1-

— DOI MECANICI 
TEHNIȘTI

— DOI FOCHIȘT1 
ABUR STABILE, 
ZAȚI

Cererile de angajare se de
pun la sediul întreprinderii 
Т.С.І.!.. Simeria, str. Traian nr 
88, telefon 29.

FRIGO

CAZANE 
AUTORI-

anunță că

ORGANIZEAZĂ 
DESERVIREA

REVELIONULUI 
1SS<-1I©SS 
cu preparate și băuturi proprii 
la toate întreprinderile și orga
nizațiile de masă la care este 
solicitat.

Comenzile și orice alte infor
mații se primesc la sediul trus
tului. la serviciul comercial, din 
strada Republicii nr. 104, tele
fon 607 pînă la data de 24 de
cembrie 1964.

PROGRAM DE RADIO
14 decembrie

PROGRAMUL 1. 7,45 Muzică u- 
șoară romînească, 8,00 Sumând zia
rului „Scînlaa". 8,04 Muzică corală 
de fon Vida, 9,35 Piese lirice din o- 
perete contemporane, 11,00 Muzică 
ușoară. 11.30 Muzică populară. 12,38 
Muzică din opera „Oberon" de We
ber. 13.10 Melodii populare cerute 
de ascultători. 14.30 Vreau să știu, 
15.32 Soliști romîni de muzică ușoa
ră, 16,10 Arii dio opere, 16.30 Mu
zică populară. 17.24 Muzică ușoară 
de Emanuel lonescu. 17,40 Tinere
țea ne e dragă. 18.05 Jocuri populare 
din Vraneea. 18.15 Revista economi
că radio. 18,50 Cine știe, cîștigă (re 
luare). 19,30 Din folclorul muzica' 
al popoarelor. 21.15 Din versurile 
poeților noștri contemporani. 21,30 
Muzică de dans 22,15 Concert de 
muzică ușoară. PROGRAMUL H. 
8.35 Melodii populare interpretate ia 
diferite instrumente. 9.40 Cîniece 
pionierești. 10.30 Muzică populară. 
Ii,30 Emisiune literară, 12.00 Mu
zică ușoară, 12,30 Din folclorul nos-

teu muzical, 13,37 Muzică distrac
tivă interpretată de fanfară, 14j0O 
Pagini din operete îndrăgite de as
cultători. 15,05 •‘Muzică romînească 
de estradă. 16,00 Orchestre de mu
zică ușoară, 17.10 Muzică populară, 
19,05 Cîniece și jocuri populare. 
19,50 Muzică din opera „Giocooda" 
de Ponchielii, 20,40 Formații vocale 
de .muzică ușoară, 21,30 Oameni de 
seamă din istoria culturii i Gogol, 
22,00 Muzică ușoară interpretată de 
Gloria Lasse.

Cinematografe
14 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Banda de lași: REPUBLICA: Co
moara din Vadul Vechi: LIVEZEN1: 
Lanterna cu amintiri: VULCAN: 
Electee: LUPENI — MUNCITO
RESC: Căliți în foc; CULTURAL: 
Madam Sans Gend.
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Lucrările Congresului 
al VIIHea al Г.С.І.

BELGRAD 12. Corespondentul A- 
gerpres, C. Oprică transmite :

La 12 decembrie, Congresul al 
VIII-lea al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și-a continuat lucrările pe 
comisii. In aceeași zi, delegații la 
Congres s-au întrunit în ședință ple
nară unde au fost prezentate și a- 
probate rapoartele comisiilor.

Au fost aprobate, de asemenea, 
Raportul de activitate al C.G. al 
U.C.I. și al Comisiei centrale de re
vizie. modificările și completările la 
statutul U.C.I. In aceeași ședință 
a fost stabilită lista candidaților pen
tru noul Comitet Central al U.C.I.. șî 
pentru Comisia de control și revizie.

Congresul își încheie lucrările ia 
13 decembrie.

Noua poziție a Turciei 
fața de problema cipriotă

ANKARA 12 (Agerpres).
Referindu-se la cercuri oficiale 

turce, corespondentul din Ankara al 
agenției Associated Press, informea
ză că Turcia a abandonat poziția 
sa — susținută vreme îndelungată — 
și potrivit căreia singura soluție з 
crizei cipriote ar fi. împărțirea insu
lei într-o regiune greacă și una tur-

Așteptări fără rezultat
LIMA 12 (Agerpres).
La întrunirea anuală a Consiliului 

social și economic al O.N.U., care a 
avut loc în capitala Perului, locțiito
rul ministrului finanțelor din Uru- 
guai, Hector Lorenso Rios, a decla
rat în legătură cu programul „Alian-

că. In schimb, relatează agenția men
ționată, Turcia va sugera organiza
rea comunităților într-un fel de sis
tem cantonai sau federal în care să 
trăiască separate.

Agenția menționează că nu este 
limpede cum se va realiza acest sis
tem, dar se preconizează, de pildă, 
că orașele împărțite deja între co
munități — ca Nicosia, de pildă, să 
continue să rămînă astfel. Această 
nouă poziție a Turciei față de pro
blema cipriotă va fi făcută cunoscută 
cu prilejul dezbaterilor din cadrul 
Adunării Generale asupra crizei ci
priote, dezbateri care vor avea Ioc, 
probabil. în cursul lunii ianuarie sau 
februarie.

Scrisoarea adresată lui U Thant 
de

al
reprezentantul permanent 
R. P. Romîne la O.N.U.

NEW YORK 
cial Agerpres, 
mite ;

Reprezentantul permanent al R.P 
Romiae la Organizația Națiunilor 
Unite, Mihâil Hașeganu, a adresat 
o scrisoare secretarului general al 
O.N.U., U Thant, prin care îi face 
cunoscut că guvernul Republicii Popu-

12. — Trimisul spe- 
I. Gălățeanu, trans-

lare Romîne a hotărît să se asocieze, 
în calitate de coautor, la cererea gu
vernului regal al Cambodgiei, pri
vind înscrierea pe ordinea de zi a 
sesiunii a XIX-а a Adunării Gene
rale O. N U„ 
lată „Restabilirea 
ale R.P. Chineze 
țiunilor Unite".

a problemei intitu- 
drepturilor legitime 
în Organizația Na

Argenlin»: QJN NOU DEZORDINI
BUENOS AIRES 12 (Agerpres).
După incidentele petrecute zilele a- 

cestea în localitățile Ramos Mejia 
și Avellaneda, în Argentina s-au în
registrat noi dezordini.

La Mataderos, cartier periferic al 
capitalei - argentiniene, aproximativ 
3000 de persoane au participat la 
un miting organizat de Confedera
ția Generală a Muncii. Poliția a in
tervenit, folosind gaze lacrimogene 
pentru a-i împrăștia pe participanți. 
Se semnalează răniți și în
participanțiior la miting cît și 
rindul polițiștilor.

La Rosario, oraș cu un milion 
locuitori situat la 350 km nord 
Buenos Aires, participant Ia o

trunire organizată tot de Confedera
ția Generală a Muncii, au fost îm- 
prăștiați de poliție, care a arestat 
13 persoane, inclusiv doi din liderii 
Confederației.

Potrivit unor surse ale C.G.T., ci
tate de agenția Reuter, la un mi
ting din San Martin, poliția a ares
tat pe secretarul general al Confe
derației Generale a Muncii.

rîndul
în

de 
de 

în

ța pentru progres" că așteptările po
poarelor și guvernelor de pe conti
nentul sud-american vor rămine fără 
rezultate, atîta timp cît ele se mul
țumesc să li se ia mai mult decît 
li se dă. El a afirmat că țărilor la- 
tino-americane li se impun prețuri 
reduse la mărfurile pe care le expor
tă și le sînt limitate exporturile.

Traiaiiveie
americano-cambodgiene
DELHI 12 (Agerpres).
In capitala Indiei se desfășoară 

tratativele americano-cambodgiene, în 
vederea rezolvării diferendelor dintre 
cele două țări.

După ședința de vineri, a fost dat 
publicității un comunicat comun în care 
se spune că cele două delegații „au că
zut de acord asupra unei serii de 
probleme specifice, care vor forma 
ordinea de zi a tratativelor și care 
urmează să fie examinate în mod a- 
mănunțit".

Schimb de figuri ?“D
BRUXELLES 12 (Agerpres).
Sub titlul „Schimb de figuri ?", 

în publicația „Remarque congolaise 
et africaine", care se tipărește la 
Bruxelles, a apărut un articol despre 
poziția primului ministru congolez, 
Moise Chombe, în care se spune; 
„In ciuda operației de cucerire a 
Stanleyville-ului circulă zvonuri că 
la Bruxelles și Washington s-ar pu
ne la cale schimbarea lui Chombe, 
figură mult prea odioasă cu care nici 
Africa, nici grupul țărilor neangajate 
nu doresc să aibe de-a face. Stăpînii 
lui Chombe îl vor arunca cu seni
nătate peste bord dacă ar izbuti 
consolideze pozițiile lui Kasavubu 
să-i readucă la putere pe Adoula 
Bomboko. Aceste planuri încep să
contureze destul de clar, dar congo
lezii trebuie să fie preveniți că o ase
menea soluție nu ar îndrepta cu ni
mic lucrurile.

Kasavubu este principalul vinoyat 
pentru criza congoleză (dacă se ține 
seama numai de congolezi). Tocmai 
el a fost, acela care l-a înlăturat din 
postul de prim-ministru pe Lumum
ba, a dat ordin să fie arestat și asa
sinat. El este răspunzător pentru a 
restarea lui Gizenga, pentru menține 
rea lui îndelungată pe insula Bola- 
bemba și peqtru numeroase alte ac
țiuni anticonstituționale".

Referindu-se la declarațiile
Chombe că în ciirînd vor fi orga
nizate alegeri în Congo, publicația 
arată că „alegerile organizate de 
guvern cu participarea triumvirat n 
lui Kasavubu-Mobutu-Nendaka nu ar 
fi altceva decît o batjocură la a- 
dresa poporului congolez. încercările 
de a forța poporul să se împace cu 
asemenea mistificare nu ar putea 
duce la altceva decît la continual ea 
luptei armate".

lui

să
și 
și 
se

0 dubla să rb ătoare
La 12 decembrie, poporul Kenyei 

a sărbătorit un dublu eveniment: 
proclamarea țării ca republică și îm
plinirea unui an de la obținerea in
dependenței de stat.. Atît la Nairobi, 
capitala țării, cît și 
cuvîntul „Uhuruday" 
th) a fost scandat cu mîndria legiti
mă a unui popor care și-a îndeplinit 
marele său deziderat : independența 
deplină. Prin actul proclamării re
publicii, Kenya s-a eliberat de ulti
mele legături de subordonare politică 
față de Anglia, cu toate că ea conti
nuă să facă parte din Commoti- 
wealih.

Kenya este situată în partea răsă
riteană 
ce depășește 
R.F.G., Belgia 
un 
ale 
de 
pe 
proximativ 6 500 000 de locuitori. ' 
marea lor majoritate negri. In via' 
economică a acestei țări, principala 
activitate o constituie agricultura, iar 
numeroase triburi se ocupă și cu creș
terea animalelor. Tabloul general al 
economiei Kenyei arată că ea face 
parte din țările slab dezvoltate, ur
mare a celor peste 75 de ani de 
dominație străină. Industria grea este 
inexistentă,' iar industria extractivă 
și aceasta slab dezvoltată este con
centrată în mîinile unor companii

în alte orașe 
(ziua libertă-

a Africii și are o suprafață 
ca întindere Anglia, 
și Olanda luate la 

loc. Străjuit de piscurile înalte
munților Kenya (muntele alb), 

la care se trage și numele țării, 
acest întins teritoriu trăiesc a- 

in

străine, 
situația 
cial, Kenya trebuie mai întîi să-și 
realizeze independența politică. Isto
ria Kenyei este marcată de nenumă
rate răscoale ale negrilor împotriva 
autorităților coroanei britanice. Abia 
după cel de-al 2-lea război mondial, 
datorita organizării politice în rîndul 
negrilor, sorții de izbîndă pentru 
„Uhuru" (libertate), cuvînt de largă 
rezonanță în Kenya, au putut să fie 
înclinați în favoarea poporului. Parti
dul care a polarizat toate aspirațiile 
a fost Uniunea națională africană 
(Kanu), condus de Jomo Kenyatta, 
numit de concetățenii săi „săgeata 
de foc a Kenyei". In programul aces 
tui partid, înființat în 1960. figura 
ca prim punct unitatea și indepen
dența țării. In anul 1962, delegația 
condusă de Kenyatta a reușit la con
ferința pentru elaborarea constitu
ției țării, ținută la Londra, să-și 
impună punctul său de vedere în 
privința independenței. Primul gu
vern, condus de Kenyatta, a venit 
la conducerea destinelor țării la 1 
iunie 1963. iar în luna decembrie a 
aceluiași an Kenya a devenit inde
pendentă.

In fața poporului Kenyei stau sar
cini deosebit de importante în ce pri
vește dezvoltarea economiei. La 1 
iunie 1964. la Nairobi a fost dat pu
blicității primul plan de dezvoltare 
economică a țării. Potrivit acestui

Pentru a putea ajunge ui 
dezvoltării și progresului so-

plan, pînă in anul 1970 producția 
globală, în expresie valorică, urmea
ză să crească la 364 milioane lire 
sterline. Pentru a obține rezultatele 
prevăzute, guvernul acestei țări a 
propus ca suma investițiilor în cei 
șas₽ ani să se ridice la 317 milioane 
lire sterline, dintre care 219 milioa
ne vor fi investite de către stat. A- 
ceasta presupune ridicarea productivi
tății agriculturii, creșterea producției 
de bumbac, ceai, material lemnos etc. 
In planul de dezvoltare figurează, 
de asemenea, construcția unor siste
me de irigații pe rîul Tana și în 
cîmpia Kano, asanarea unor lacuri, 
valorificarea de noi suprafețe de pâ- 
mînt, construcția de șosele. Lipsa de 
energie electrică a determinat guver
nul 
unei 
bind 
mo
năm să folosim toate resursele posi
bile pentru a obține în următorii 
șase ani un avînt puternic al eco
nomiei. Planul nostru a fost elabo
rat cu intenția ca locuitorii Kenyei 
să joace un rol important în econo
mia țării și să sporească în mare 
măsură partea lor din venitul natio
nal".

La un an de independență, Kenya 
devenită astăzi republică, pășește ferm 

' în rindul țărilor care își construiesc 
o viață nouă.

A. DUMITRESCU

cieurte știri
SAIGON — Ministrul aviației al 

Australiei, Peter Howson, se află 
la Saigon. Surse din Saigon au re
latat că această vizită constituie un 
sondaj în legătură cu ajutorul pe 
care Australia îl va acorda, proba
bil, guvernului de la Saigon în re
primarea forțelor patriotice.

BUENOS AIRES. — Potrivit unor 
date statistice. în perioada aprilie- 
noiembrie 1964, costul vieții a cres
cut în Argentina cu 23 la sută.

LONDRA. — Cu prilejul vizitei în 
Anglia a unei delegații a organiza
țiilor agricole din R.D. Germană s-a 
încheiat un contract cu firpia „Do
minion Export" cu privire la livrarea 
de mașini agricole către R.D. Ger
mană, în valoare de 170 000 lire 
sterline. .

VARȘOVIA. In 1965 industria 
energetică poloneză va produce 44.6 
miliarde 
liafde 
talată 
către

, 10 000 
creștere cu circa 
permite acoperirea deplină a 
de energie electrică în orele

BONN. — Ministerul de 
al R.F.G. a anunțat sîmbătă 
mul ministru britanic Harold 
va vizita Bonn-ul în 
viitoare, pentru 
cu cancelarul 
Erhard.

SOFIA. — La Sofia a fost sem
nat un protocol pentru schimbul de 
mărfuri dintre Bulgaria și Dane
marca pe anul 1965. Bulgaria va li
vra Danemarcei mașini, fructe și le
gume proaspete și conservate, arti
cole de piele, material lemnos, me
tale neferoase, e1.e. si va importa 
mașini, utilaje, chimicale, pește, ani
male de rasă etj.

Din U.R.S.S.
Tren condus 

de un „mecanic automat"

MOSCOVA 12 (Agerpres).
La sfîrșitul lui noiembrie, pe o 

porțiune de 90 kilometri între Mos
cova și Klin, a început să circule 
un tren, de călători condus de o 
mașină electronică. Robotul dezvol
tă și încetinește viteza și oprește 
trenul în fața peroanelor. După 
primele curse, s-a stabilit că de
vierile trenului de la graficul de 
mișcare nu depășesc zece secunde.

Intervenția omului la conduce
rea trenului experimental se limi
tează de fapt la pornirea și opri
rea automatului.

Deși sistemul electronic a pre
luat toate funcțiile mecanicului, 
deocamdată acesta continuă să 
fie prezent în cabina de conducere. 
Aparatele de măsurat montate lae 
un tablou special permit omului 
să controleze în orice clipă modul 
de funcționare a robotului.

Cînd specialiștii se vor convin
ge definitiv că acest „mecanic au
tomat" își îndeplinește ireproșa- 

funcțiile, prezența omului nu 
mai fi necesară.

bil
va

Kenyei să înceapă construcția 
hidrocentrale pe rîul Tana. Vor- 
despre acest plan economic, Jo- 

Kenyatta arăta : „Noi intențic-

RBDAGȚIA ȘD ADMIN 1ST SiȚIA t Petroșani^ str. Republicii nr. 56. Tel. intdruban 322, automat 269.

kWh 
kWh în 

în această 
sfîrșitul 
MW, ceea

față de 40,8 mi- 
1964. Puterea ins- 
industrie va atinge 
anului
ce

9 la sută

1965 circă 
va însemna o 

care va 
nevoilor 
de vîrf. 
Externe 
că pri- 
Wilson 

cursul lunii 
a avea întrevederi 

vest-german Ludwig

0 magistrală 
de gaz metan de 3 000 km

MOSCOVA 12. Corespondentul 
Agerpres. Silviu Podină, transmi
te :

Anul viitor începe construcția 
celei mai mari magistrale de gaz 
metan din Uniunea Sovietică — 
conducta Asia Centrală — regiu
nea centrală a U.R.S.S., cu o lun
gime totală de 3 000 kilometri. 
Noua magistrală va porni de la 
zăcămintele bogate descoperite pe 
teritoriile Turkmeniei. Uzbekista- 
nului și K.azabstanului apusean. De 
aici, împins de 15 stații puternice 
de compresoare. gazul ajunge în 
regiunea Moscovei, iar de acolo 
și în celelalte regiuni învecinate. 
Construcția primului „fir“ al ma
gistralei va fi terminată în anul . 
1967.

SAIGON——— •
Budiștii pregătesc 

noi acțiuni de protest 
împotriva guvernului
SAIGON. — Conducerea mișcării 

budiste a anunțat sîmbătă organiza
rea unor noi acțiuni de protest îm
potriva guvernului condus de Tran 
Van Huong. In comunicatul publicat 
de centrul mișcării budiste de la Sat* 
gon se spune că trei conducători 
de seamă ai mișcării au declarat 
o grevă a foamei de 48 de ore. A- 
ceastă hotărîre a fost luată după ce 
guvernul sud-vietnamez a anunțat că 
Statele Unite vor acorda un ajutor 
militar și economic suplimentar Viet
namului de sud.

Reluarea dialogului Londra-Cairo
CAIRO 12 — Corespondentul A- 

gerpres, N. Plopeanu, transmite:
La Cairo a sosit deputatul englez 

William Yates. Vizita lui este con
siderată în cercurile politice din ca
pitala R.A.U. ca un prim pas pe 
calea spre reluarea dialogului dintre 
cele două guverne, în vederea îm
bunătățirii relațiilor bilaterale. După 
cum se știe, legăturile dintre cele 
două țări au fost complet întrerupte 
în urma evenimentelor din 1956 le
gate de Suez. Ulterior, au fost re
luate relațiile diplomatice și econo
mice, dar asupra lor plana ceea ce 
presa occidentală a numit „fantoma 
Suezului". După venirea la putere a 
laburiștilor, oficialitățile de la Lon
dra au declarat că doresc elaborarea 
unei noi. politici față de Orientul

acestui avans ^atît prin de- 
președintelui Gamal Abdel 
în Adunarea

hotărîrea de a
Națională cit 
ridica seches-

Mijlociu, bazată pe ameliorarea rela
țiilor cu R.A.U. Partea arabă a răs
puns 
clarația 
Nasser 
și prin
trul existent asupra bunurilor cetă
țenilor englezi. După cum relatează1 
ziarul „Al Ahrarn", în urma con
vorbirilor avute cu Anwar el Saadat. 
președintele Adunării Naționale a 
R.A.U. și cu Mahmud Fawzi, Wil
liam Yates a declarat că guvernul 
englez dorește o îmbunătățire a re
lațiilor cu Cairo. In legătură cu 
aceasta, „a început examinarea pro
blemelor aflate în suspensie între 
cele două părți și anume, chestiu
nea Yemenului, a Sudului Arabiei, 
Adenului și eele cu caracter finan
ciar".

Tiparul : I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


