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Rezultate 
la mina

de seamă 
Unicani

In fiecare lună 1.800.000 — 2.000.000 lei economii ț

La preparația Petrila, reducerea 
consumului — sarcină de seamă

In întrecerea socialis
tă ce se desfășoară în
tre minele din bazinul 
carbonifer al Văii Jiu
lui, minerii de la Uri- 
cani ocupă un loc frun
taș.

Ca urmare a muncii 
politice desfășurate de 
organizațiile de partid 
din sectoare și a ajuto
rului tehnic acordat 
brigăzilor de către con
ducerile sectoarelor, mi
nerii din Uricani și-au 
realizat planul la ex
tracție pe prima deca
dă a acestei luni în 
proporție die 101,49 la 
sută.
J De remarcat este fap
tul că obținerea acestei 
cantități de cărbune

s-a realizat pe seama 
creșterii productivității 
muncii. Astfel pe ex- 
plotare randamentul a 
sporit cu 0,150—0,160 
tone pe post față de 
sarcina de plan.

Printre brigăzile de mi
neri care se situează în 
fruntea întrecerii pe 
profesii sînt cele con
duse de Nicolae loan, 
Apostol Vasile, Oprea 
Dumitru care au trimis 
la ziuă între 140 și 
220 tone de cărbune 
cocsificabil peste planul 
la zi. Rezultate bune 
au obținut și minerii de
la pregătiri în cărbune 
conduși de Demeter Au
gustin, Sorescu Con
stantin și alții.

O

ȘTIRI DIN VULCAN
Sector

La mina Vulcan, mi
nerii, tehnicienii și in
ginerii din sectoarele 
subterane, continuă să 
obțină în cadrul între
cerii socialiste 
din ce 
moașe, 
dă a 
a.c.. ei 
sarcinile prevăzute 741 
tone de cărbune. Mine
rii de la sectorul I, ca
re extrag cărbune coc
sificabil, au dat peste 
sarcinile de plan 454 
* me cărbune. Această 
depășire obținută de 
brigăzi pe baza crește-

succese 
în ce mai fru- 
In prima deca- 
lunii octombrie 
au extras peste

fruntaș
rii productivității mun-, 
cii cu 0.329 tone pe 
post a situat sectorul I 
pe primul ioc în cadrul 
bătăliei pentru extrage
rea Unei cantități spo
rite dte cărbune de ся 
litate și la un preț de 
cost redus.

La această importan
tă realizare au contri
buit brigăzile conduse 
de minerii Moraru Ni- 
cofae, Irimie Floricel și 
Tucaciuc Nicolae care 
au extras din abata
jele cameră unde lu
crează o cantitate de 
peste 350 tone de căr
bune cocsificabil.

Produci vitate sporită
Colectivul sectorului 

II de la mina Vulcan, 
care deține „Casca de 
aur“, căutînd noi căi 

pentru creșterea pro
ductivității muncii în a- 
bataje, a hotărît, la în
ceputul acestei luni, să 
obțină în această direc
ție noi rezultate pe ba
za reducerii timpului 
de lucru neproductiv. 
Dînd viață acestei ho- 
tărîri, minerii de

au obținut rezultate fru
moase.

De exemplu, brigada 
condusă de minerul 
Bordea Emanoil, orga- 
nizîndu-și mai bine 
munca între schimburi, 
a reușit să cîștige un 
timp prețios. Acest lu
cru a ajutat pe mem
brii brigăzii 
rească 
zilnică 
cărbune 
tone pe

să spo- 
productivitatea 

de la 3,7 tone 
pe post la 4,2 
post.

înainte de a se trece la efectuarea unei noi 
lucrări, la sectorul V al minei Aninoasa, ca de 
altfel si la celelalte sectoare, conducerea secto
rului discută cu maiștrii mineri măsurile ce se 
cer luate pentru asigurarea calității lucrării res
pective și terminarea ei la timp.

O astfel de consfătuire a avut loc într-una din 
zilele trecute. în curtea minei, cînd s-au întîlnit 
maiștrii mineri Costea Zaharia și Bulea loan cu 
ing. Stănescu Virgil, adjunctul șefului de sector, 
dte la sectorul V-investitii. Discuțiile au fost .pur
tate asupra modului de betonare a pintenului de 
la suitorul de aerai și despre executarea ramifi
cației de la galeria de ocol a puțului principal.

IN CLIȘEU : Maiștrii Costea Zaharia si Bulea 
loan studiind împreună cu ing. Stănescu Virgil 
o schiță a lucrărilor în curs de executare.

----------------- O-----------------

Din activitatea tinerilor fi laturi ști
In secția a Ill-а de 

tineret de la Filatura 
Lupeni lucrează un ma
re număr de tineri. Toți 
sînt utemiști. Mulți din
tre ei sînt fruntași în 
producție și în activi
tatea obștească.

Tinerii secției sînt cu
prinși în 16 brigăzi de 
producție. Aceste bri
găzi au efectuat în a- 
cest an peste 5.000 ore 
muncă volunta-ră. O ac
tivitate rodnică au des
fășurat mai ales brigă
zile de tineret conduse 
de tov. Bojincă loan, 
Moea Veronica, Roff 
Maria, Mihai Mariana, 
și Kibedi Aurelia.

Paralel cu antrenarea 
tinerilor la o 
rodnică în pro
cesul de produc
ție și la activi
tatea obșteas
că organizația 
U.T.M.

muncă

șoară o muncă susținu
tă de educare a lor. O 
bună parte din utemiști 
participă la activitatea 
cultural-artistică din ca
drul clubului orășenesc. 
Așa sînt de pildă tine
rele Meszaros Xenia, 
Cîmpean Ana II, Po
pescu Rozalia și Bană 
Florica. O mare însem
nătate în educarea ti
neretului o are învăță- 
mîntul politic U.T.M. 
In noul an școlar al în- 
vățămîntului politic au 
fost organizate trei 
cercuri de învățămînt 
politic care cuprind pe 
toți tinerii secției.

N. MAREȘ 
corespondent

— Colectivul uzinei noastre a 
obținut pînă acum o seamă de 
succese în lupta pentru realiza
rea de economii peste plan. Du
pă 8 luni de muncă, colectivul 
preparației a raportat că a ob
ținut 531.000 lei economii peste 
plan în cadrul angajamentului 
care era de 600.000 lei. Astfel 
și-a început tov. ing. Florea Sa
bin, șeful preparației Petrila, 
convorbirea pe care a avut-o de 
curind cu un redactor al ziaru
lui nostru în privința posibili
tăților de creștere a economiilor 
ia această importantă uzină a 
Văii Jiului.

— In ultimul trimestru, a 
continuat șeful preparației Pe- 
trîla, noi am spălat cu 4,5 la 
sută mai mult cărbune și am 
produs cu 8,7 la sută mai multe 
brichete ovoide decît prevedeau 
sarcinile de plan. Prin folosirea 
unor metode mai bune de spă
lare și a unor procedee tehnice 
noi, procentul de recuperare în 
cărbune a sporit în această pe
rioadă cu 0,4 la sută față de 
plan. Toate aceste rezultate au 
fost amănunțit analizate de 
conducerea uzinei și organizația 
de partid și s-au găsit posibili
tăți noi pentru a ne majora an
gajamentul anual de la 600.000 
lei economii peste plan la 
680.000 lei.

Cum vom obține noi econo
mii în aceste ultime luni ale a- 
nului ? Mai întîi vreau să arăt 
că în curind vom pune în func
țiune un nou cîntar la linia 11-a 
de sub preparație pentru a evita 
strangulările de pînă acum avu
te la încărcarea în vagoane a 
șlamului și a cărbunelui brut 
De asemenea podul bascul de 40 
tone de la linia brichetelor îl 
vom înlocui cu unul de 75 tone, 
a cărui montare tinerii noștri 
s-au angajat să o execute prin 
muncă voluntară. Aceste măsuri 
vor duce la asigurarea transpor
tului pe timpul iernii. In uzina 
noastră se duce o muncă susți
nută pentru introducerea tehni
cii noi, pentru automatizarea 
unor procese de producție. Așa 
de pildă, sistemul de indicare 
automată a nivelului de încăr
care în silozuri va da putință 
spălătoriei să funcționeze la ca
pacitatea optimă asigurîndu-se

rațională a agregatelorfolosirea rațională a agregatelor 
de spălare. Acest sistem, ca și 
altele care se află în stadiu de 
execuție, vor aduce însemnate 
economii bănești.

Baza obținerii unor economii 
mai mari o formează pentru noi 
reducerea consumului de ener
gie electrică, de abur etc. Ne 
străduim ca prin folosirea utila
jelor și agregatelor la capacită
țile lor maxime să reducem tim
pii activi de producție și să ob
ținem astfel răgazul necesar e- 
fectuării reparațiilor curente în 
timpul de producție. Pe această 
linie mergem de cîteva luni și 
rezultatele obținute ne dau si
guranța unei bune reușite. Așa 
de exemplu, în luna septembrie 
consumul total de energie elec
trică a fost redus cu 0,65 kw/to- 
nă, iar cel de abur cu 0,040 
kg/tona de cărbune. In trimes
trul III economiile realizate 
prin reducerea consumului 
energie se ridică 
264.000 lei. Aș vrea 
nez că reducerea în 
a acestor consumuri 
realizabilă printr-o __
organizare a muncii, prin ridi
carea calității reparațiilor efec
tuate.

Acesta este răspunsul dat de 
tov. Ing. Florea Sabin, șeful pre- 
parației Petrila. Dacă se anali
zează însă mail bine situația 
descrisă mai sus se poate vedea 
că posibilitățile preparației sînt 
mai mari. După o seamă de da
te preliminare asupra producțhl , 
din septembrie este clar că uzi- • i. 
na va atinge după 9 lunii de 
muncă o economie totală de 
cca. 600.000 lei. Atunci, se poa
te oare afirma că posibiltățile 
uzinei nu permit pentru ultimele 
3 luni ale anului decît o econo
mie suplimentară de 80.000 let? 
Nicidecum. In uzină muncesc 
oamenii bine caiificați, comu
niști încercați care vor face to
tul pentru a obține economii su
plimentare din ce în ce mai 
mari. Așa că, ținînd seama de 
aceasta, conducerea uzinei va 
trebui să-și revizuiască și noul 
angajament sporit pentru a-1 pu
ne în deplină concordanță cu 
hotărîrea colectivului de aici, 
cu munca sa plină de elan.

de 
la peste 

să mențîo- 
continuare 
o vedem 
mai bună

desfă-

t
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In mijlocul colectivului

Pe strada Gheorghe Șincai din Lupeni s-a mai construit o 
casă individuală. E a minerului Csalovics Ștefan de la sectorul 
Vil investiții. IN CLIȘEU: Locuința individuală a familiei mi 
nerului Csalovics Ștefan, terminată de curind.

Sfitlic loan are numai 30 de 
ani, dar trăsăturile severe, privi
rea pătrunzătoare a ochilor, gla
sul său hotărît, îți dă impresia 
unui om mai în vîrstă. La vorba 
nu-i scump. Adesea el le poves
tește tinerilor cu care lucrează epi
soade din viața sa.

— Cînd am luat prima dată 
perforatorul în mină eram tînăr. 
Simțeam cum mă îndoiam de 
spate sub greutatea lui, iar capul 
îmi tremura din cauza vibrațiilor. 
Pe atunci lucram la tunelele de 
la Predeal. Meșterii mei erau doi 
mineri bătrîni. Apoi m-am dus 
voluntar pe șantierul național Sal
va — Vișeu. Eram slăbuț, iar mi
nerii mai în vîrstă nu mă prea 
lăsau să muncesc la munci grele. 
Spuneau că trebuie să mai cresc.

De multe ori mă gîndeam : cum 
se poate ca oameni care îmi sînt 
străini- să-mi devină așa apro- 
piați ? Ii iubeam ca pe părinții 
mei. Asta mi făcea ca după ce 
terminam cu lucrul ore întregi să 
mă gîndesc la viața pe care am 
dus-o cînd eram slugă la chiabu-

rul Florea din Tătăreștii de lîngă 
Satu Mare. Ce mare diferență în
tre viața de slugă și cea a unui 
muncitor miner 
nostru!... Parcă 
minte cuvintele 
de acum cîțiva 
tatii, vezi tu, 
care ți le-a dat chiaburul tot la 
el le-ai rupt. Așa că mergi și tu 
în lume și caută-ți o slujbă. Tot 
o fi mai bine. Acasă n-ai ce să 
faci. Sînteți 9 copii și-i tare greu“.

înțelegerea am găsit-o la mește
rii mei mineri care m-au crescut 
și m-au înconjurat cu dragostea 
lor părintească. Ei m-au făcut mi
ner. Ei m-au învățat să pășesc, 
în viață. Ei m-au învățat să tră
iesc. Acești oameni pe care i-am 
cunoscut cînd am luat perforato
rul în mină n-am să-i uit nicio
dată

...In întreaga exploatare minieră 
din Lupeni numele lui Sfitlic es
te bine cunoscut. De la venirea 
lui la mină, în 1957, de cînd este, 
și șef de brigadă — ortacii lui nu 
au rămas niciodată sub plan. Au 
ajuns să cîștige pe post de miner

155—160 lei. Așa se face că în 
trei ani și jumătate Sfitlic loan 
a economisit 42.000 lei, iar anul 

în regimul acesta și-a ridicat o casă cu 3 ca
st acum țin
tatălui meu 
ani : „Draga 
hainele pe

mere.
— Zece vieți de om să fi stat 

sluga și mei atunci nu puteam 
să-mi fac casă cum mi-am făcut 
în ăștia trei ani — spune el ade
sea ortacilor lui.

...Sfitlic știe să se apropie de 
oamenii cu care lucrează. Aceasta 
face ca el să fie îndrăgit de co
lectiv. Cînd treaba nu merge, el 
devine însă nervos și aspru.

Mai lunile trecute la intrarea 
în șut întîlni la locul de muncă pe 
un șef de schimb din brigada lui. 
Cînd văzu mormanul de cărbune 
în abataj se făcu roșu la față și 
cu un ton care nu prevestea nimic 
bun i se adresă :

— Ce-i asta, Mihai ? N-ai scos 
preliminarul ? Se poate ? Voi vreți 
să muncească alte schimburi pen
tru voi ?

F. ISTRATE

I 

I 
* 
î 
î

* a 
iI
♦

I
I▼

I 
i

i
♦

♦

І 
j

(Continuare tn pag. 3-a)



2 STEAGUL! ROȘU

P A <3 II N A C U L T U RAL Ă
ON M ON A

Rasfrînge stratul irizații 
De curcubeu smolit 
Și ochiu-ți vede dezvelit 
Alt cer, cu alte constelații. 
Luceferii ce-i vezi aici, 
N-au dimineți să piară... 
Și-o clipă lămpile de stau 
Se mișcă-n fată iară... 
Mineru-1 vezi cu umerii goi. 
Cum sprijin pune negrei bolți... 
Și vezi cărbunii în șuvoi. 
Cum curg spre nevăzute porti. • 
Iți pare totul ca-n povești 
Cînd te-mpresoară zvonul 
Orchestre-i uriașe, nevăzute 
Ce naște marșuri muncii 
Pe strune de munte.

R. S ELE JAN

Activitate culturală doar în.,, 
amintire

Puține programe ar
tistice prezentate în 
Petroșani cu diferite o- 
cazii nu cuprindeau și 
puncte realizate de for
mația clubului coopera
tivei „Jiul**. De Ia un 
timp însă, deși clubul 
există, formațiile sale 
de dansuri, orchestra, 
soliștii vocali parcă au 
dispărut. In club se a- 
dună, ca și înainte, în 
fiecare zi zeci de ti
neri pentru a juca te
nis de masă, șah, 
rummy. Dar de la un 
■timp, la ora 17, nu se 
mai întrerupe orice ac
tivitate pentru începe
rea repetițiilor. Întrea
ga activitate desfășu 
rată la acest club se 
rezumă la jocuri dis
tractive, la discuții pe 
„diverse" tetne și.. 
atît. In cadrul coope
rativei lucrează însă 
aceeași tineri care al
tădată culegeau pe 
»cene ropote de aplau
ze pentru programele 
prezentate. Azi însă în 
club nu a rămas decît 

. amintirea acestor suc
cese șl panoul eviden- 
țiaților cuprinzînd ima
gini fotografice de la 
concursurile în care 

formația „Jiul** obținuse

rezultate frumoase. De
venise de asemenea o 
tradiție ca la acest club 
să fie prezentate cu re
gularitate recenzii, con
ferințe. Acum nu a ră
mas decît amintirea a- 
cestei tradiții. Respon
sabilul clubului, tov 
Cazacu Lazăr, se ocu
pă atît de puțin de bu
na funcționare a clu
bului încît puțini tineri 
cooperatori știu că el 
este responsabil.

S-ar părea că fotografia de mai sus este greșit 
așezată în „Pagina culturală**. Cei care-1 cunosc 
însă pe tînărul Dobroiu Vasile. manipulant la 
spălătorul de bobine la Filatura Lupeni. știu că 
el, dteși prezentat la locul de muncă, merită pe 
deplin să fie încadrat în această pagină. După 
orele de lucru. în fiecare zi. tînărul Dobroiu Va
sile. poate fi întîlnit la clubul central sindical în 
bibliotecă citind o carte sau renetînd alături de 
celelalte perechi un nou dans. El este unul din 
cei mai activi artiști amatori din Lupeni.

După programul
Pînă la ora 7, cînd 

începea joia de tineret, 
mai era încă timp des
tul. Totuși, sala aproa
pe se umpluse. In ju
rul meselor de șah, de 
rummy, în grupuri., ti
neri, băieți și fete, îm- 
brăcați curat, discutau, 
rîdteau.

Numai cu cîteva ore 
în urmă, mulți dintre 
acești tineri sosiți astă 
seară la joia de tine
ret. purtau salopete, 
haine de șut, la sute 
de metri sub pămînt, 
sau aplecați deasupra 
strungului, încordați, 
prinși în bătălia pen-

artistic
tru realizarea planului 
de producție. Acum, 
privindu-i în veselia 
lor dezlănțuită și totuși 
reținută, îți par alții.

In această atmosferă 
de o veselie sănătoasă, 
timpul trece pe nesim
țite. La ora anunțată 
s-au strîns în grabă 
mesele de șah, de 
rummy, au încetat dis
cuțiile. Pe piedestalul 
estradei a apărut un 
tînăr, anunțînd începe
rea progarmului cultu
ral format din o recen
zie și discuții asupra 
eroilor îndrăgiți din li
teratura lui Marin Pre-

— urmează dans !
da. După recenzie, deși 
tinerii așteptau cu ne
răbdare dansul, discu
țiile. în care s-au antre
nat au depășit cu mult 
timpul planificat pro
gramului cultural. Se 
anunță apoi programul 
pentru joia de tineret 
viitoare pentru ca tine
rii să poată participa 
activ la susținerea pro
gramului. Joile de tine
ret organizate de comi
tetul orășenesc U.T.M. 
Petroșani, precedate de 
programe cultural-artis- 
tice, oferă tinerilor po
sibilitatea unei distrac
ții plăcute.

Azi '"cep? Săptâmîna filmului sovietic
A devenit o tradiție ca, în fie

care am, luna octombrie să fie 
consacrată marii prietenii ce 
leagă poporul nostru de popoa
rele Uniunii Sovietice. In. cadrul 
acestei luni au loc numeroase 
manifestări închinate prieteniei 
de veacuri dintre poporul romîn 
și rus, marilor izbînzi înregis
trate de poporul nostru în drum 
spre socialism cu ajutorul de
zinteresat al Uniunii Sovietice.

Printre manifestările prilejui
te de Luna prieteniei romîno- 
sovietice se numără și Săptă- 
mîna filmului sovietic. în ca
drul căreia sînt prezentate crea
ții dintre cele mai valoroase ale 
cinematografiei sovietice. Filme
le sovietice sînt vizionate de mi
lioane de spectatori din patria 
noastră, deoarece ele sînt pă
trunse de cele mai nobile senti
mente, de un profund umanism, 
aduc pe ecran problemele ma
jore ale vieții contemporane. 
Cinematografia sovietică este 
pusă în slujba progresului, pă
cii și prieteniei între popoare, 
de aceea ea se bucură de apre
cierea celor mai largi cercuri 
ale opiniei publice mondiale.

In cadrul Săptămânii filmului 
sovietic, în Petroșani, începînd 
de azi, la cinematograful 7 No
iembrie vor rula un număr de 
șapte filme.

In prima zi va rula filmul 
„Serioja** (după povestirea cu 
același titlu de Vera Panova), 
în regia lui G. Danelia și I. 
Tatankin. Acest film, distins cu 
premiul „Globul de cristal" Ia 
Festivalul internațional al fii 
mului de lai Karlovy-Vary I960,

aduce pe ecran viața unui copil 
rămas orfan în timpul războiu
lui. De la început filmul cuce
rește prin firescul cu care rea
lizatorii pătrund în universul 
sufletesc al copilului, prin far
mecul și voiciunea surprinse în 
viața celor mici. Adevărul vie
ții este redat fidel, transformîn- 
du-se intr-un înalt adevăr sce
nic. Viața lui Serioja oglindește 
de fapt viața a zeci de mii de 
copii, grija oamenilor sovietici, 
a statului sovietic, de a da co
piilor o educație sănătoasă. In
terpretul lui Serioja, micul ar
tist Borea Barhatov, impresio
nează prin sinceritate, prin sen
sibilitate in înțelegerea lumii 
înconjurătoare.

In cea de-a doua zi va rula 
filmul „Normandie-Niemen", o 
coproducție sovieto-franceză. Fil
mul e un veritabil poem al prie
teniei sovieto-franceze. El evocă 
episoade glorioase de luptă ale 
armatei sovietice împotriva co
tropitorilor fasciști; înfățișează 
lupta eroică a unei escadrile 
franceze, care, alături de arma
ta sovietică, trăiește marile bu
curii ale victoriilor comune. In 
acest film totul este autentic; 
faptele, oamenii, caracterele, 
scenele de luptă — sînt luate 
din viață: filmul demonstrează 
întregii lumi forța de nebiruit 
a celor ce năzuiesc spre pace.

Nuvela Iui F. Dostoievschi, 
„Nopți albe", l-a inspirat pe see. 
naristul și regizorul Ivan Pîriev 
in ecranizarea unui episod din 
viața Petersburgului din secolul 
trecut. Prin evoluția pe ecran a 
Visătorului1, funcționar sărac,

îmbătrînit înainte de vreme, 
spectatorului i se oferă posibi
litatea să privească ambele fețe 
ale marelui oraș din timpul Ru
siei țariste. Prin realitatea cru
dă a vieții Visătorului se arată 
chipul în care trăiau cei mulți; 
prin cele cinci nopți de visuri 
ale sărmanului funcționar se în
fățișează de fapt viața plină de 
huzur a claselor exploatatoare.

„Miciman Panin", filmul ca
re va rula în ziua de 19 octom
brie, este o poveste extraordi
nară, un preludiu la Marea Re
voluție Socialistă din Octom 
brie. Acțiunea se petrece în a- 
nul 1912. Printr-0 întîmplare cu 
totul excepțională, a cărui erou 
devine ofițerul de marină Pa
nin, se înfățișează în toată mon
struozitatea sa regimul țarist, 
precum și faptul că despotul cu 
coroană, rînduielile sociale im
puse de el erau urite nu numai 
de masele largi ale poporului, 
ci și de partea luminată a. no
bilimii. Regizorul M. Șveiter are 
marele merit de a fi realizat 
desfășurarea acțiunii la. cea 
mai înaltă tensiune: momentele 
dramatice sînt deosebit de pu
ternice. Abilitatea în gradarea 
desfășurării conflictului face ca 
atenția spectatorilor să fie ți
nută mereu încordată.

In zilele de 20 și 21 octom
brie vor rula cele două serii 

ale filmului „Pămînt desțelenit", 
după celebrul roman al lui Mi
hail $olohov, roman distins cu 
Premiul Lenin. Opera lui M. 
Solohov a fost sCenarizată pen
tru ecran de Iurii Lukin și Feo
dor Sahmaganov, regia aparți-
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o după-amiază obișnuită. In
14 săli ale clubului minier 

din Petrii a destinate diferitelor 
,. activități e animație. Aici își 

trec zilnic timpul liber sute 
mineri, tineri și vîrstnici. Să 
cem o incursiune prin club, 
începem cu...
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...Biblioteca
cînd începe orarul de 
bibliotecara Budea Aure-

ser-De 
viciu, 
lia nu mai prididește cu munca.

— Vă rog „Frații Erșov" de 
Kocetov —■ i se adresă cineva

— Da... Poftim
— Eu aș vrea să citesc „Bătă

lie in marș" de 
laeva — spuse 
Sînt candidat de 
comandat-o un tovarăș s-o citesc.

— Da. E o carte foarte bună, 
pune problema cultului personali
tății — spuse bibliotecara.

Zilnic un număr între 80—200 
de cititori vin și împrumută cărți 
sau să studieze în sala de lec
tură a bibliotecii.

De la începutul anului și pină 
acum la această bibliotecă au fost 
înscriși un număr de 2121 citi
tori care au citit peste 11.000 vo
lume.

Printre cei mai buni cititori se 
numără minerii Apostol Ioan de. 
la sectorul III, Dănescu loan IV,

Galina Niko- 
un tînăr înalt, 
partid. Mi-a re-
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♦ Andreescu Valeriu și alții.
I Pentru atragerea de noi cititori,, 
; colectivul bibliotecii a organizat
* peste 100 de manifestări de ma- 
l să. Din acestea 30 dimineți de 
’ basm cu micii cititori și 10 de ma- 
■ nifestări pentru vîrstnici. Printre 
I acestea amintim recenziile la ro- 
I manele „Șoseaua nordului" de E.
• Barbu, „Pe muchie de cuțit" de.

M. Beniuc, serile literare închina
te vieții și operei poeților Mihail 
Eminescu, Tudor Arghezi, Vasile 
Alecsandri,

Pentru o mai largă răspîndtre 
a cărții în rindul minerilor, colec
tivul bibliotecii a organizat 9 bi
blioteci mobile la sectoarele VIII, 
X, XI, căminul special, policlinică 
și sanatoriul de noapte..

In cursul acestui an, fondul de 
cărți al bibliotecii a fost împros
pătat cu un număr de peste 1.000 
de volume în valoare de 14.500
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J In cadrul acestei biblioteci dem- 
I nă de remarcat e și activitatea
♦ desfășurată în cadrul concursului
* luhiti cartea1 l ~„Iubiți cartea" le care s-au în-

nind lui Alexandr Ivanov, in 
prezent studioul „Lenfilm" lu
crează la turnarea celei de a 
treia serii a filmului „Pămînt 
desțelenit". Astfel, opera lite
rară a lui M. Șolohov consti
tuie încăodată tema unei trilo
gii cinematografice. Prima trilo
gie „Pe Donul liniștit", s-a bu
curat pretutindeni de un imens 
succes. Dacă „Pe Donul liniștit" 
este o amplă frescă a războiu
lui civil, apoi „Pămînt desțele
nit", devenit și el un roman- 
fluviu, zugrăvește în modul cel 
mai pregnant transformările 
се-au avut loc în societatea so
vietică. Acțiunea din „Pămînt 
desțelenit" se petrece aproxima
tiv la un deceniu după cea din 
romanul „Pe Donul liniștit". 
Locul acțiunii este tot o staniță 
căzăcească. Este urmărită pas 
cu pas viața oamenilor, senti
mentele lor, uriașa muncă de
pusă în anii marii cotituri cînd 
se desăvirșește acțiunea de co
lectivizare a agriculturii. Sint 
redate cu claritate evenimentele 
politice și sociale, frămîntările 
epocii. Pămîntul desțelenit ca
pătă o uriașă semnificație de 
simbol; primele brazde trase pe 
pămîntul desțelenit arată dru
mul nou deschis de poporul so
vietic sub conducerea partidu
lui în toate domeniile de exis
tență. „Pămînt desțelenit" este 
un poem al luptei eroice pen
tru fericirea poporului.
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t, cu răbdare și cu pricepere, 4 
rață un dans nou pe cele 8 pe- t 
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scris 130 de tineri dintre care 114 
au și primit insigna de „Prieten 
al cărții". Din bibliotecă sa 
cem în..

tre-

<йи 
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...Sala de șah
Cum intri în clubul minier 

Petrila în partea dreaptă e 
de șah. Nu e zi în care cele 11
mese de șah să nu. fie ocupate. 
Printre jucătorii cei mai buni se 
numără minerii Borundel loan. 
Brustureanu Gheorghe, Enache 
Cbiri{ă, ing. Felea Liviu și alții. 
Iată-і jucînd o partidă foarte in
teresantă pe ing. Felea Liviu, șe
ful sectorului II- și Enache СЫті- 
ță, șef de brigadă în același sec
tor. La alte mese alți jucători, iar 
în jurul lor numeroși spectatori. 
Mineri, ingineri își petrec astfel 
împreună timpul liber.

Din apropiere se aud acordurile 
unei melodii. Ele vin dinspre...

...Sala ae dansuri
Aici instructorul Viloaică Dumi

tru, 
învață 
rechi de tineri de la clubul din 
Petrila. Printre cei mai buni dan 
satori 
Toma 
alții.

Tot 
aripa 
etaj, echipa artistică compusă din 
12 persoane sub îndrumarea lui 
Căpitanu Dumitru de la Teatrul ț 
de stat Petroșani face repetiții la 4 
piesa „Băieții veseli" de H. Ni- ț 
colaide. Toți acești tineri fac ptr- ■ 
te din brigada de agitație a clv- ! 
bului care în prezent pregătește J 
un nou program artistic. i

In afară de aceste formații, la t 
clubul minier din Petrila își des- j 
fășoară activitatea un cerc de artă J 
plastică compus din 16 persoane, ț 
un cor compus din 80 de persoa- 4 
ne. ♦

In după-amiaza aceasta de | 
toamnă un număr de peste 1000 T 
de persoane au vizionat la cine- | 
matograful din cadrul clubului I 
filmul romtnesc „Furtuna"- care 4 
înfățișează insurecția armată de la \ 
23 August 1944 din țara noastră. 4 
ziua în care oamenilor munciX., 
le-au fost deschise perspectivele ? 
unei vieți noi și luminoase. t

l
R. BALȘAN *
corespondent | 
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se numără Olteana Alex. 
Lidia, Novac Nicolae Și

în această după-amiază 
dreaptă a clubului, sus

in 
la

4
4

In ultima zi a Săptăminii fil
mului sovietic, spectatorii vor 
putea urmări transpunerea pe 
ecran a nuvelei lui A. P. Cehov 
„Doamna cu cățelul", realizată 
cu prilejul sărbătoririi centena
rului marelui scriitor rus. „Me
ritul creării acestui film revine 
scenaristului și regizorului Io
sif Heifiț, care a pus capăt cu 
hotărîre tradiției ecranizărilor 
mediocre, reușind să redea spec
tatorului cele mai subtile nuan
țe ale nemuritoarei proze ceho- 
viene" — scrie revista „So- 
vetschi ekran". Intr-adevăr rea
lizatorii filmului redau cu mă- 
estrie gingașa poveste de dra
goste a unui funcționar mosco 
vit cu o femeie din Saratov pe 
care o întîlnește în lalta. Sînt 
subliniate caracterele eroilor, 
deficiențele lor, care în ultima 
instanță nu le permit să-și îm
plinească iubirea.

Din prezentările succinte re
zultă că în cadrul Săptăminii 
filmului sovietic se vor prezen
ta creații cinematografice deo
sebit de valoroase, cu o tema
tică bogată și variată. Specta
torii petroșăneni vor avea astfel 
prilejul să facă cunoștință cu 
noi eroi, cu fapte multiple; să 
însușească un bogat material 
plin de Învățăminte.

VICTOR FULESI
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Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

co- 
analizat felul cum 

organizația de par- 
mobilizarea colecti-

Munca de proiectare 
în dezbaterea
In ridicarea continuă a nivelului 

tehnic al minelor Văii Jiului -- 
obiectiv de o deosebită însemnă
tate pus de partid — colectivului 
de ingineri și tehnicieni de la 
U.P.D. îi revine sarcina să exe
cute la timp și la un nivel tehnic 
corespunzător proiectele viitoare
lor construcții și instalații miniere 
contribuind astfel la dezvoltarea 
și perfecționarea neîntreruptă a 
exploatărilor miniere.

In recenta adunare de date de 
seamă și alegeri a organizației 
de bază de la U. P. D. 
muniștii au 
a muncit 
tid pentru
vului unității la îndeplinirea sarci
nilor ce-i stau în față. Pentru or
ganizația de bază așa cum a reieșit 
din darea de seamă, mobilizarea 
inginerilor și tehnicienilor proiec- 
tanți la executarea la timp a unor 
lucrări de calitate a constituit o 
preocupare permanentă. In adună
rile generale ale organizației de 
bază au fost analizate diferite as
pecte ale muncii de proiectare. 
Intr-o adunare generală de partid 
deschisă, de pildă, a fost discutată 
activitatea de proiectare pe baza 
unui referat prezentat de directo
rul U.P.D. tov. Tolvay Alexan
dru. Activitatea agitatorilor, a ga
letei de perete, întreaga muncă po- 
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Constructorii iazului 
de sedimentare

De prin luna iulie, s-a început 
la Paroșeni construcția unor 
iazuri experimentale de sedi
mentare a apelor de la prepara
ta Lupeni, în scopul limpezirii 
apelor Jiului. Numeroși munci
tori de la O.C.M.M. printre ca
re Drăghici Nicolae, Г 
Florea, Stoian Traian, 
Tiberiu, Radu Neagoe, 
Maria, dulgherii Haivâș 
Rotaru Aurel, Epurean 
Mihai Constantin, buldozeriștii 
Barabaș Wilhelm, Seder Virgil, 
conduși de șefii de echipe Paș- 
ca Șerdean, Silenii Petru, Ben
ga Emilian și sprijiniți de mon- 
torii Dornik Ștefan, Grama Pe
tru, Stoian Gheorghe, au termi
nat în două luni de zile amena 
jarea primului iaz cu o întinde
re de 3 hectare. 
4, In prezent, constructorii 

/''aici lucrează de zor la al doi
lea iaz de sedimentare.

Balauru 
Ignat 

Filoiu 
j Mihai, 

Vasile,

de'ii

Ridicarea nivelului tehnic al producției — 
în atenția comitetului de partid de la U.R.U.M.P.

și 
ne- 
din

de

Mobilizat de comitetul de 
partid, colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la 
U.R.U.M.P. a obținut în anul 
acestai, rezultate îmbucurătoare 
în producție. Astfel, pe primele 
9 luni, producția globală a fost 
realizată în proporție de 103 la 
sută, iar productivitatea muncii 
a crescut cu 9 la sută față de 
sarcina planificată. Pe iîngă su
tele de tone de piese de schimb 
și de construcții metalice, s-au 
realizat cantități însemnate de 
elemente pentru armarea meta
lică în subteran, precum 
multe utilaje și prototipuri 
cesare minelor de cărbuni 
Valea Jiului.

Preocupat în permanență 
mobilizarea colectivului la înde
plinirea sarcinilor de plan, co
mitetul de partid din uzină a- 
cordă o mare atenție ridicării 
nivelului tehnic al producției. 
El a îndrumat conducerea ad
ministrativă să activizeze comi
siile de descoperire și folosire a 
rezervelor interne și împreună 
cu aceasta a format comisii pe 
secții pentru introducerea pro
gresului tehnic în întreprindere, 
care își desfășoară activitatea 
pe baza planurilor întocmite în 
acest scop.

Pentru aplicarea hotărîrii 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la ridica
rea nivelului tehnic al produc
ției, s-au făcut prelucrări la toa 
te iocurile de muncă, ateliere 

comuniștilor 
lirică a fost orientată spre mobi
lizarea colectivului la înfăptuirea 
sarcinilor ce revin unității. Ca 
rod al muncii politice desfășurate 
de organizația de partid colectivul 
U.P.D. a obținut realizări frumoa
se. Inginerii și tehnicienii unită
ții au executat în ultimul timp 
proiecte de calitate pentru execu
tarea unor noi capacități indus
triale, pentru deschiderea de noi 
mine, săparea de puțuri etc,

Adunarea generală a analizat cu 
simț de răspundere lipsurile ce 
mai există în munca de proiectare.

In fața colectivului U.P.D, stă 
scăderea continuă a costului pro
iectelor, sarcină care n-a fost insă 
realizată. Față de anul trecut cos
tul orei de proiectare a crescut cu 
10 la sută. Această situație a fost 
determinată și de anumite greutăți 
obiective. Printre cauzele care au 
dus la scumpirea proiectelor este 
și slaba preocupare a unor proiec- 
tanți pentru executarea la timp și 
la un nivel tehnic corespunzător a 
proiectelor. La sectorul electrome
canic al U.P.D, a arătat tov. La- 
zăr Cornel, timpul de lucru nu este 
folosit din plin de toți protectan- 
ții. Membrii de partid au criticat 
și faptul că șefii de sectoare nu 
țin o legătură strînsă cu proiectan- 
ții, nu-i îndrumă îndeaproape pen
tru a executa la timp și în bune 
condițiuni proiectele

Aceste deficiențe au făcut ca nu- 
‘tneroase proiecte să se execute cu 
întîrziere și să fie de slabă cali
tate.

In mobilizarea colectivului de 
proiectanți la o muncă conștiin
cioasă, la folosirea din plin a tim
pului de lucru organizația sindica
lă trebuia să aducă un aport mai 
mare. Dar comitetul sindical (pre
ședinte tov. Iovipale Florian) a 
neglijat munca cu oamenii. Cons
fătuirile de producție au fost orga
nizate sporadic.

Pentru lichidarea acestor 
cieiite adunarea generală a 
noului birou al organizației de ba
ză să intensifice munca politică în 
rîndul colectivului, să asigure ca 
toți membrii și candidații de par
tid să mobilizeze prin exemplul lor 
personal pe ceilalți proiectanți la 
o muncă rodnică. Organizația dc 
partid trebuie să educe astfel pe 
membrii și candidații de partid 
îneît să devină militanți activi pen
tru înfăptiurea sarcinilor puse de 
partid în fața unității.

1. DU ВЕК

defi- 
cerut

amintim: 
automate 

la sudarea 
care a

și secții, în consfătuirile de pro
ducție. O importanță deosebită 
în privința ridicării nivelului 
tehnic al producției o are pla
nul de măsuri tehnico-organiza- 
torice. Printre măsurile aplica
te pînă în prezent, 
introducerea sudurii 
și semiautomate 
stâlpilor de abataj 
făcut să crească productivi
tatea muncii cu 35 la> sută. 
De asemenea, s-a extins forja- 
іеа în matrițe închise a piese
lor pentru stîlpi de abataj, s-a 
extins turnarea în forme de a- 
inestec de nisip și silicat de so
diu uscate rapid cu bioxid de 
carbon ia încă cinci repere din 
produsele U.R.U.M.P. (flori de 
sfredel, ciocane pentru moară, 
robineți pentru aer comprimat, 
etc.). In prezent, sînt în curs 
de a fi puse în funcțiune două 
mașini de format mecanice la 
secția turnătorie, fapt care du
ce ia o creștere a productivită
ții muncii cu cea. 50 la sută.

Mișcarea de inovații și rațio
nalizări a stat de asemenea în 
centrul atenției comitetului de 
partid de la U.R.U.M.P. Inova
torii au desfășurat în acest am 
o bogată activițate. In primele 
9 luni din anul acesta s-au în
registrat 
vații, din 
tate, 
cate.

In 
ta si

64 propuneri de ino- 
care 52 au fost accep-
35 au fost deja apli-iar

rîndul inovatorilor frun- 
se află comuniștii Cozrna

Petroșani—Aninoasa

I. I. 0.
face cunoscut noul orar de 
circulație a autobusului Pe
troșani—Aninoasa și retur:

Zilnic, în laboratorul policlinicii din Lupeni se fac zeci de a- 
nalize biochimice. De rezultatul lor depinde de multe ori stabili
rea diagnosticului și indicarea tratamentului necesar

In acest laborator lucrează laboranta Buzaș Afrodita și a- 
jutoarea sa, Saivu Dorina pe care le-a surprins obiectivul foto
grafic în momentul cind prima îi înmînează gospodinei 
Florica rezultatul unei analize.

-------------- —O-----------------

în mijlocul colectivului

Miloș

plecare sosire
6,30 7,15
8,30 9,15

10,30 11,15
12,30 13,15
14,15 15,00
16,00 16,45
18,00 18,45
20,15 20,55

Aninoasa-- Petroșani

plecare sosire
7,30 8,15
9,30 10,15

11,30 12,15
13,30 14,15
15,10 15,50
17,00 17,45
19,00 19,45

21,5021.05

(Urmare din pag. l-a) dăm pre-

î

— Nu plecăm pînă nu 
liminarul.

De atunci nu s-a mai 
ca un schimb să пи-și îndeplineas

că planul. Cind vreun șef de 
schimb îi spunea șefului de briga
dă că a dat cu 8—10 tone mai 
mult in schimbul lui, Sfitlic îl în
curaja ;

— Așa trebuie să 
fiecare zi mai bine. 
Sfitlic loan a reușit să 

fiecare ortac al său 
față de munca sa. De indisciplină, 

lipsuri nemotivate, chiulangeală 
nici vorbă nu poate fi.

----------------- O-----------------

N 0T * й multă
La șantierul de pe lunca Vulca

nului, în această perioadă, obiecti
vul central al colectivului de cons
tructori este executarea lucrărilor 
de rectificare a albiei Jiului pen
tru a deschide cîmp liber altor lu
crări. In acest scop, brigăzile de 
pietrari ale lui Chelaru Tudor, 
Chiciuc Gheorghe, Vasile Anghel 
au trecut la executarea într-un 
ritm susținut a lucrărilor de prote
jare a noii albii, realizînd pînă te
cum aproape 500 m. de arocamen- 
te din blocuri mari de stîncă și 
400 m. pereuri și taluzări ale ma
lului. O contribuție prețioasă la 
această lucrare aduce și excavata-

— N-am avut goale. Lemn am 
primit tîrziu așa că...

— Tu ești șef de schimb și răs
punzi pentru toate. Trebuia să-l 
cauți pe maistru din fundul pămîn- 
tului și să anunți situația. Pete- 
cheș Mihai puse privirea în pămînt 
și tăcu. Sfitlic, fără să mai stea pe 
gînduri, dete de lucru ortacilor și 
se duse după goale. Schimbul care 
trebuia să iasă din mină însă nu se 
mișcă. Când Sfitlic se întoarse, șe
ful de schimb îi spuse: 

loan, Vaisiu Ioan, Șereș Gheor- 
ghe, Kalath loan, Kovacici Sil
vestru, Ciumac Nicolae, Măgu- 
reanu Dezideriu, Oravetz Vic
tor și mulți alții.

Se remarcă inovația tovară
șului Cozma Ioan, care prin 
construirea unui dispozitiv pen
tru confecționarea scaunelor la 
transportoarele SKR-11, a fă
cut să crească productivitatea 
muncii cu 18 la sută, aducînd 
în același timp o economie de 
69.700 lei anual. De asemenea 
prin raționalizarea adusă de 
tovarășul Vasiu loan, privitor 
la o nouă metodă de îndoire a 
segmenților pentru armăturile 
de galerie profil TH, se va pu
tea obține anual o economie de 
153.600 lei.

In scopul ridicării pregătirii 
profesionale a muncitorilor șl a 
maiștrilor, sînt în curs de înfi
ințare două cursuri pentru ridi
carea calificării muncitorilor și 
tehnicienilor.

Comitetul de partid de la 
U.R.U.M.P. va avea și pe viitor 
o preocupare permanentă în 
conducerea și îndrumarea colec
tivului de muncitori, ingineri și 
tehnicieni în munca de reali
zare și depășire a sarcinilor de 
producție, precum și în munca 
de ridicare necontenită a nive
lului tehnic al producției.

ing. AURELIAN BORTEA 
membru în comitetul de partid 

de la LJ.R.U.M. Petroșani

întîmplat

munciți. In

sădească la 
răspunderea

jiialFă веиіги... pieiiaii
ristul Mureșan loan și buldozeris
tul Țugui Nicolae.

Munca pietrarilor de pe acest 
șantier important este însă îngreu
nată de faptul că de la cariera de 
piatră a întreprinderii de industrie | 
locală „6 August", care le furni
zează materialul, nu se asigură a- 
provizionarea normală cu piatră, 
în special cu blocuri mari pentru 
arocamente.

Cauza acestei stări de lucruri o 
constituie faptul că la cariera de 
piattă nu se lucrează cu mijloace 
mecanice la extracția și încărcarea 
pietrei, nu se creează stocuri și 
puncte de încărcare. Conducerea 
întreprinderii nu ia măsuri pentru 
a se ataca stîncă masivă sau a se 
deschide o nouă carieră.

De unde se va da piatră luna 
viitoare, cu ce vor lucra construc
torii la acest obiectiv important ? 
— iată probleme care frămîntă co
lectivul de la acest șantier. Condu
cerea întreprinderii de industrie 
locală „6 August*1 are datoria să 
facă totul pentru a atinge și men
ține volumul livrărilor din carieră 
la 200 tone piatră de bună cali
tate zilnic.

ȘT. MIHAI

că în toate magazinele 
O.C.L. Produse Industri- 
ale din raionul Petroșani 
sînt sortimente bogate de

— Bocanci pentru 
bărbați și copii,
— ghete copii,
— pantofi - bărbaji 
și femei,
— cizme cauciuc 
pentru bărbați, fe
mei și copii,
— șoșoni și galoși,
— ghete postav,
— ghete Kamelhar.

1. C. R. A.
FILIALA PETROȘANI

ANGAJEAZĂ :

— șef secție
■— magazioner 
—- voiajor comercial

la depozitele din Petro
șani și Lupeni.

Cei interesați se vor 
prezenta pentru lămuri
ri la conducerea filialei 
din str. Gh. Gheorghiu- 
Dej nr. 102 Petroșani.
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LuM mii Шііі fienerale a 0. I. 0.
NEW YORK 14 (Agerpres)
Ședința plenară a Adunării Ge

nerale a O.N.U. din dimineața zi
lei de 14 octombrie s-a deschis 
prin discursul ministrului Afaceri
lor Externe al Uniunii Sud-Afri- 
сале, E. Louw.

Reprezentantul Salvadorului; Mi
guel Rafael Urguia. menționînd că 
destinele păcii se află în miinile 
marilor puteri — în primul rînd 
U.R.S.S. și S.U.A. — s-a pronunțat 
pentru „reluarea cit mai grabnică

-----------------o-----------------

„Viitorul este de partea propunerilor 
sovietice44

STOCKHOLM 15 (Agerpres).
TASS transmite :

Ziarele din Stockholm recunosc 
că participarea șefului guvernului 
sovietic la lucrările celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a fost de o mare însem
nătate internațională. Opinia publi
că suedeză înțelege limpede că res
pingerea unor propuneri sovietice 
de către majoritatea proamericană 
la această sesiune este un fenomen 
temporar și că viitorul este de 
partea propunerilor sovietice.

Să privim în mod lucid lucruri
le. scrie ziarul burghez „Expres- 
sen“. In primul rînd, Hrușciov a 
susținut ideea participării șefilor 
de guverne la lucrările sesiunii 
O.N.U. In linii mari această idee 
a fost realizată. Ca urmare a aces
tui fapt, Hrșuciov a reușit să rea
lizeze un fel de „conferință lărgi
tă la nivel înalt“. In al doilea rînd,

----- O------

Peiitonrtnrfie studențească 
în Uruguay

MONTEVIDEO 15 (Agerpres) 
După cum anunță agențiile de 

presă; peste 20.000 de studenți au 
participat ia o mare demonstrație 
care a avut loc în capitala Uru- 
guayului, Montevideo, în semn de 
protest împotriva alocațiilor redu
se acordate de guvern învățămîn- 
tului. La demonstrație au luat de 
asemenea parte fruntași ai parti
delor comunist și socialist precum 
și conducători ai sindicatelor.

Greve în lumea capitalistă
S. U. A.

WASHINGTON 15 (Agerpres)
In noaptea de 14 spre 15 oc- 

. tombrie au declarat grevă 1800 
de muncitori de la Uzina produ
cătoare de izotopi radioactivi din 
Oak Ridge (statul Tennessee) ca
urmare a eșecului tratativelor pur
tate cu conducerea uzinei privind 
majorarea salariilor. După cum 
transmite agenția Associated Perss, 
muncitorii au părăsit lucrul și au 
instalat pichete de grevă în jurul 
uzinei, în ciuda unui apel pentru 
amînarea grevei trimis de Comisia 
pentru energia atomică de pe lingă 
guvernul S.U.A.

Franța
PARIS 15 (Agerpres) 
Funcționarii aviației civile fran

ceze au declarat la 14 octombrie 
o grevă de două ore pe aeropor
turile Orly și Le Bourget, în semn 
de protest împotriva sancțiunilor 
aplicate de administrație unor to
varăși de-ai lor participanți la gre
va din 27 septembrie. Circulația 
aeriană a fost paralizată timp de 
două ore.

Peru
LIMA 15 (Agerpres)
După cum anunță coresponden

tul din Peru al agenției Prensa 
Latina, muncitorii de pe 20 de 
plantații de bumbac din Valea 

a tratativelor între cele două mari 
puteri sub egida O.N.U.”.

Delegatul costarican, Gonzalo 
Ortiz Martin, a vorbit despre greu
tățile pe care le întîmpină econo
mia țărilor Americii Latine.

Apoi, în baza dreptului de re
plică, au luat cuvîntul reprezentan
ții Libanului, Columbiei și Libe
riei.

Următoarea ședință plenară a 
Adunării Generale va avea loc în 
dimineața zilei de І7 octombrie.

chiar dacă într-o serie de cazuri 
reprezentanții unor țări recent e- 
liberate de sub colonialism s-au 
abținut de la vot sau au «votat 
împotriva propunerilor sovietice, 
nu încape îndoială că Hrușciov 
le-a iăcut o impresie puternică. El 
le-a apărut ca cel mai înflăcărat 
luptător al anticolonialismului.

Acest succes — și nu este sin
gurul conchide ziarul, apare
deosebit de important dacă este 
privit prin prizma viitorului.

Amintind că o serie de propu
neți sovietice au fost respinse, zia
rul „Dagens Nyheter” recunoaște 
că aceasta nu înseamnă de loc 
că „argumentele lui (ale lui N. S. 
Hrușciov r.r.) nu se bucură de o 
mare înțelegere în Africa și Asia.

------------- ■■ ■ = ♦ • 4 1 - . -■ ■ —--------------

Tanganica cere independenta
LONDRA 15 (Agerpres) — 

TASS transmite :
Cîțiva membri ai Consiliului le

gislativ din Tanganica au cerut la 
13 octombrie 'să se acorde imediat 
independență acestui teritoriu de 
sub tutela "O.N’.U. aflat sub admi
nistrația Angliei.

Guvernul englez amină sub di
ferite pretexte acordarea indepen
denței teritoriului Tanganica. Re
cent, pentru a calma opinia publi
că, guvernatorul Tanganicăi a de
clarat că în martie 1961 va avea 
loc la Londra o conferință pentru 
revizuirea constituției statului

C------------------

Ciancan au declarat grevă. Potri
vit afirmațiilor conducătorului Sin
dicatului muncitorilor de pe plan
tațiile de bumbac, salariul acestor 
muncitori este în prezent „cel mai 
redus din lume”

• LENINGRAD. La 14 octom
brie a încetat dm viață la Lenin
grad, în vîrstă de 80 de ani, aca
demicianul Abraham Ioffe, cu
noscut fizician sovietic, întemeie
torul metodicii determinării valo
rilor de bază care caracterizează 
proprietățile semiconductorilor.

• VIENA. Buletinul Consiliului 
Mondial al Păcii anunță că Comi
tetul pentru pace din Chile a adre
sat Organizației Națiunilor Unite 
un mesaj semnat de 40 de parla
mentari chilieni care se pronunță 
pentru dezarmarea generală fi to
tală. Un mesai asemănător a fost 
adresat O.N.U. de către Clotario 
Blest în numele Centrului sindical 
unic al muncitorilor din Chile.

• PRAGA. La 13 octombrie 
Federația Sindicală Mondială a 
adresat celei de-a 15-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. o 
telegramă de protest împotriva ho- 
tărîrii adoptate de regimul dicta
torial al lui Franco de a considera 
toate mișcările greviste, demons
trațiile publice și manifestările de 
protest împotriva regimului drept

Apariția la Varșovia 
a unui volum consacrat 
lucrărilor Congresului 
al Ill-lea al P. M. R.
VARȘOVIA 15. — Corespon

dentul „Agerpres” transmite :
In editura „Cartea și Știința” 

din Varșovia a apărut un volum 
cuprinzînd materiale ale Congre
sului al Ш-lea al P.M.R. Volumul, 
tipărit în condiții grafice deosebi
te, cuprinde textul integral al ra
portului prezentat la congres de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al С. C. al 
P.M.R., precum și cuvîntările to
varășilor Chivu Stoica și Ion Ghe
orghe Maurer. In volum este pu
blicată de asemenea cuvîntarea 
rostită de tovarășul N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., la Congresul al III-lea 
al P.M.R.

——Ѳ-----

Sosirea lui Seku Ture 
ia Havana

HAVANA 15 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 14 octombrie a sosit la Ha
vana într-o vizită oficială Seku 
Tv.re, președintele Republicii Gui
neea. Pe aeroport el a fost îtitîm- 
pinat de Osvaldo Dorticos, preșe,- 
dintele Cubei, de primul ministru 
Fidel Castro și de membri ai gu
vernului.

Tanganica și pentru „pregătirea 
căilor” în vederea acordării inde
pendenței acestui teritoriu. Un 
membru al Consiliului legislativ 
al Tanganicăi a arătat că aceasta 
conferință care va avea loc la Lon
dra va fi inutilă și lipsită de sens. 
El a subliniat că Tanganica trebuie 
să primească independența ime
diat și că nu există nici un moți 
de tergiversare.

------  ----- O------

Teroarea din Spania
BONN 15 (Agerpres)
Ziarul vest-german „Deutsche 

Volkszeitung” a publicat o știre 
despre intensificarea terorii în 
Spania franchistă.

Potrivit ziarului, în prezent in 
închisorile din Spania se află 
20.000 de deținuți politici. O par
te dintre ei sînt închiși de la ve
nirea lui Franco la putere, adică 
de 24 de ani.
~------- 1 :♦♦♦44SSS- --

rebeliuni militare și a le trata în 
consecință.

Federația Sindicală Mondială 
cere de asemenea Adunării Gene
rale a O.N.U. să informeze Comi
sia pentru drepturile omului în le
gătură cu toate acțiunile de violare 
a drepturilor omului în Spania și 
să intervină în vederea restabilirii 
și garantării drepturilor democra
tice și sindicale în Spania.

• HAVANA. După cum trans
mite agenția Prensa Latina; cu pri
lejul sărbătoririi celei de-a 92-a 
aniversări a începerii războiului 
patriotic din Cuba împotriva co
lonialiștilor spanioli. Institutul cuban 
pentru reforma agrară a distribuit 
1170 titluri de împroprietărire unor 
familii de țărani din Cuba. In 
cursul mitingurilor care au avut loc 
cu acest prilej în provinciile Ma- 
tanzas, Camaguey și Oriente țăra
nii și-au exprimat sprijinul față 
de guvernul revoluționar.

• CAPETOWN. Agenția Asso
ciated Press relatează că la o reu
niune a organizației „Congresul 
oamenilor de culoare” din Africa

Declarația С. C. al Partidului Comunist 
din Japonia

TOKIO 15 (Agerpres) — TASS 
transmite :

Ziarul „Akahata” din 14 octom
brie a publicat o declarație a 
C.C. al Partidului Comunist din 
Japonia în legătură cu asasinarea 
lui Asanuma, președintele Partidu
lui Socialist din Japonia. In de
clarație se spune că Prezidiul C.C. 
al Partidului Comunist din Japo
nia a dat indicații organizațiilor 
de partid din întreaga țară să or
ganizeze de îndată, în colaborare 
cu partidul socialist, cu sindica
tele și cu organizațiile democratice, 
o puternică mișcare de protest îm
potriva guvernului.

Partidul comunist declară că a- 
sasinărea lui Asanuma este un com
plot deliberat avînd drept scop 
să înăbușe în ajunul alegerilor ex
primarea liberă a voinței poporului 
care tinde spre pace și indepen
dență. Adevărații vinovați de a- 
cest asasinat mișelesc, se spune în 
declarație, sînt forțele recționare

FUNERALIILE LUI 1. ASANUMA
TOKIO 15 (Agerpres)
In după-amiaza zilei de 14 oc

tombrie au avut loc la crematoriul 
din orașiul Tokio funeraliile lui 
Inejiro Asanuma, președintele Par
tidului Socialist din Japonia, asa
sinat mișelește la 12 octombrie a.c. 
de membrii unei bande fasciste.

La funeralii au asistat peste 
5.000 de membri (ai Partidului So

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 15 (Ager

pres).
După cum anunță agenția Tan- 

iug, declarația primului ministru 
Patrice Lumumba cu privire la 
situația politică din țară se află 
în centrul atenției opiniei publice 
congoleze.

Lumumba a caracterizat crearea 
„Consiliului comisarilor generali” 
drept „un act absolut ilegal”. 
Uzurpînd puterea, a spus primul 
ministru, comisarii duc țara spre 
o anarhie cum nu a cunoscutj-o 
încă nici o țară africană care a 
obținut independența.

Nu am obținut independența 
pentru a dezlănțui un război între 
triburi, a continuat Lumumba, ci 
pentru a ne bucura de binefacerile 
libertății și pentru a dezvolta țara 
pe baza eforturilor comune.

Primul ministru a subliniat că 
în problema puterii poate lua ho- 
tărîri numai parlamentul și că 
atît timp cit se va bucura de în

de sud, ținută la Capetown sa ce
rut- primului ministru sud-african 
Verwoerd, să organizeze în martie 
anul viitor ;,un adevărat referen
dum general” care să desemneze 
pe noul președinte al republicii. 
Reuniunea a desemnat drept candi
dat prezidențial la acest referen
dum pe Albert Luthuli, întemnițat 
de guvernul sud-african și care aș
teaptă să fie judecat la Pretoria în 
cadrul unui proces de „trădare” 
înscenat de autorități.

• OSLO. Conferința Organiza
ției Partidului Comunist din regiu
nea Troms a adoptat o botărîre în 
care se arată că zborurile provo
catoare ale avioanelor americane 
„U-Z-- și „RB-17" dovedesc că ba
zele din Norvegia sînt folosite în 
scopuri ostile față de Uniunea So
vietică. Dacă asemenea zboruri vor 
continua, se spune în botărîre, a- 
ceasta poate duce la măsuri de 
răspuns în acea parte a Norvegiei 
în care trăim. O situație și mai 
periculoasă s-ar crea în cazul am
plasării de arme nucleare în Nor
vegia 

în frunte cu capitalul monopolist 
și imperialiștii americani care stau 
in spatele lor

Partidul comunist cere aspra 
pedepsire a tuturor celor care se 
ascund în spatele acestei crime, des
ființarea organizațiilor anticomu
niste, banditești și fasciste, demi
sia guvernului.

Muncitorii și întregul popor, de
clară Partidul Comunist din Ja
ponia nu pot tolera astfel de cri
me. Trebuie organizată o ripostă 
a maselor și trebuie zdrobit com
plotul forțelor reacționare.

Organizînd mitinguri și demons
trații, adunări și greve — arată 
Partidul Comunist din Japonia — 
muncitorii, socialiștii, democrații, 
toți cei care s-au unit în lupta îm
potriva tratatului de securitate tre
buie să se ridice, ca un singur om, 
la luptă împotriva forțelor reacțio
nare care au organizat asasinarea 
lui Asanuma, președintele Parti
dului socialist din Japonia.

cialist din Japonia și cetățeni a> 
capitalei Japoniei. A,

Aproximativ 50.000 de muncitori 
și salariați de la instituțiile din 
Tokio, purtînd steaguri roșii, s-au 
adunat pe străzile din circumscrip
ția electorală în care Asanuma fu
sese ales deputat în Dietă pentru 
a aduce un ultim omagiu defunc
tului.

O-----------------

crederea și sprijinul parlamentu
lui el va rămîne în fruntea guver
nului

LEOPOLDVILLE 15 (Ager
pres).

După cum transmit agențiile a- 
mericane, șeful rebelilor, colonelul 
Mobutu, desfășoară o intensă ac
tivitate de culise îndreptată spre 
subminarea poziției guvernului cen
tral.

Acum este limpede pentru toți 
că „Consiliul comisarilor generali'- 
este o marionetă în mîinile 1 ’ 
Mobutu care la rîndul său et . 
un lacheu al imperialismului inter
național. Deoarece acesț „consi
liu” nu are nici un fel de pers
pective Mobutu încearcă să aducă 
la putere un alt organ uzurpator 
— așa-zisul „guvern” al lui Ileo. 
In aceste scopuri, el desfășoră o 
largă campanie de corupere și in
timidare a deputaților parlamen
tului, încercînd să-i determine cu 
ajutorul banilor americani să re
tragă încrederea acordată lui Lu
mumba.

Mobutu are nevoie de un vot 
de neîncredere în guvernul central 
și de consimțămîntul comanda
mentului forțelor armate ale O.N.U. 
la Leopoldville pentru ares
tarea lui Lumumba. Potrivit știri
lor sosite din Congo, reprezentan
ța O.N.U. nu va respinge această 
cerere a • rebelilor și așteaptă nu
mai un pretext juridic formal.

După cum transmite Agenția U- 
nited Press International, Mobutu, 
care pînă în ultimul timp i-a îm
piedicat cu forța pe deputați să 
se întrunească „va convoca parla
mentul el însuși imediat ce va fi 
convins că majoritatea este împo
triva lui Lumumba”.

LEOPOLDVILLE 15 (Ager
pres).

După cum transmite corespon
dentul agenției Taniug „Consiliul 
comisarilor generali” a cerut re
prezentantului diplomatic al Gha- 
nei să părăsească Leopoldville. A- 
ceasta cerere a fost motivată prin 
pretextul că Ghana s-ar „ameste
ca în treburile interne ale Congou- 
lui”. In răspunsul său la această 
cerere președintele Ghanei, Nkru- 
mah a arătat că el nu întreține 
legături decît cu guvernul legal al 
Congoului.
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