
Anul XII 
XVII Ni. 3425

Marți
18 octombrie

1960

4 pag. 20 bani

Sosirea la Paris a tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

Leonte Răutu și Ștefan Voitec

Organ ai Comitetului raional P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular raional
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<
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)
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PARIS 17. — Corespondentul 
Agerpres transmite:

Lunii 17 octombrie, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
ducătorul delegației romîne la 
cea de-a 15-a sesiune a Adună
rii Generale O.N.U., precum și 
tovarășii Leonte Răutu și Ște
fan Voitec au sosit în Franța în 
drum spre patrie.

La ora 8 dimineața, tovarășii
......... ..... ■ — ♦ ♦ ♦«=

Gheorghe Gheorgliiu-Dej, Leon
te Răutu și Ștefani Voitec au de
barcat de pe bordul transatlan
ticului „Queen Магу" în portul 
francez Cherbourg.

Tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Leonte Răutu și Ște
fan Voitec și-au continuat în 
aceeași zi călătoria cu trenul j 
spre Paris, unde au sosit după-, 
amiază.

Minerii sectorului I de la Aninoasa au extras în cursul ul
timelor zile de muncă aproape 140 tone de cărbune peste plani 
La acest rezultat și-au adus contribuția și muncitorii de la trans
port care au asigurat o bună aprovizionare brigăzilor din abataje 
cu cele necesare. IN CLIȘEU: Membrii unei brigăzi de trans
port, Bătnălai Constantin, Pîrvu Ioan și Șisca Ioan alcătuiesc, 
Înainte de a intra în șut, planul de aprovizionare a brigăzilor.
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Răspunzînd cu entuziasm che
mării partidului de a asigura 
economiei naționale cantități 
tot mai mari de cărbune, mine
rii de la toate exploatările Văii 
Jiului obțin zi de zi succese în 
lupta pentru creșterea produc
ției pe seama sporirii neîntre
rupte a productivității muncii. 
In ultimele 5 zile lucrătoare pe 
bazin s-au extras peste plan a- 
proape 1000 tone de cărbune, 
din care aproape 800 tone este 
cărbune cocsificabil.

energetic
mă și minerii sectorului II. Din 
abatajele conduse de Negrescu 
Vasile, Bordea Emanoil, Drob 
Gheorghe, Păcuraru Traian și 
din celelalte abataje s-au extras 
peste plan aproape 250 tone 
cărbune .cocsificabil.

de

La Lupeni, succese de seamă

Colectivul mi
nei 
cea 

mină
re

Lupeni —■
mai mare 
producătoa- 

de cărbune
■cocsificabil a ță
rii :— și-a îmbu
nătățit considera
ta luna octombrie.bil activitatea

In ultimele zile de lucru, mi
nerii de’ aici au extras peste 
prevederile de plan o însemnată 
cantitate de cărbune cocsifica
bil. Rezultatele cele mai de sea
mă le-au obținut frontaliștii sec
torului III care și-au întrecut 
planul lunar la zi cu 960 tone 
de cărbune cocsificabil. Au re
purtat de asemenea, succese și 
minerii sectorului V sud care în 
ultimele zile au extras cu aproa
pe 110 tone mai mult cărbune 
decît aveau planificat. I.a mina 
Lupeni se extrag în prezent cîte 
920 kg. de cărbune pentru fie
care post prestat.

La Petrila: 1,2’9 tone 
de cărbune pe post

Din abatajele minei Petrila 
s-au extras peste planul celor 
9 luni trecute mai bine de 3030 
tone de cărbune. In cursul a- 
cestei luni minerii petrileni au 
mai adăugat la acest plus încă 
2510 tone de cărbune. Capacita
tea abatajelor minei se dezvoltă 
încontinuu; minerii de aici își 
vor deschide în curînd noi a- 
bataje de mare producție. Co
lectivul este hotărît să mărească 
depășirea de plan în lunile ur
mătoare la cel puțin 8.000 tone 
de cărbune.

Din activitatea depusă în a- 
ceastă lună se desprind două 
aspecte semnificative. Primul, 
că toate sectoarele minei și-au 
depășit cu 136—1101 tone de 
cărbune' sancinile la zi, iar al 
doilea, că în prezent la mină 
se extrage pentru fiecare post 
prestat cîte 1,229 tone de căr
bune.
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Executarea drumului Iscroni- i 
Aninoasa cere un volum de ■ 

manoperă foarte mare. înlocui- ; 
rea soluției de asfalt cu beton ; 
a pus în fața constructorilor J 
problema tasării acestui beton. ! 
O.C.M.M. dispunea de un vi

brator, dar care, față de volu- I 
mul mare de lucrări era insu- < 
fîcient, nu putea face față sar- < 
cinilor. De aceea, sub îndru- < 
marea tov. Eisler Anton, un j! 
grup de muncitori a studiat 

posibilitățile de confecționare ) 
a încă unui vibrator. 'i

La această acțiune au fost ji 
antrenați muncitorii din echi- 
pele lui Gaier Francisc, Ratz І! 
Iosif care au pornit o adevă-! 
rată campanie de strîngere de 
materiale 
tund, țevi 
să, chiar 
trie vechi, 
că voluntară, lucrindu-se zeci 
de ore în timpul liber, s-a 
confecționat încă un vibrator 
de beton. Prin aceasta s-a a- 
juns la o creștere cu 50 la 
sută a cantități de beton și la 
reducerea manoperei cu 25%.

ing. L. DRAGHICI 
corespondent

LUNA PRIETENIEI ROMINO-SOVIETICE

întrecere însuflețită la Vulcan

Cu fiecare zi 
care trece harni
cul colectiv al 
minei Vulcan își 
sporește realiză
rile, menținîndu-și 
întîietatea în în
trecerea socialistă 

cursul acestei luni, 
minei Vulcan s-au 

1200 tone de

pe bazin. In 
din abatajele 
extras aproape 
cărbune cocsificabil peste pre
vederile de plan. Fruntaș în în
trecerea cu celelalte sectoare 
este colectivul sectorului I care 
și-a depășit sarcinile cu aproape 
945 tone de cărbune cocsificabil. 
Intre brigăzile acestui sector în
trecerea se desfășoară pentru 
titlul de cea mai bună brigadă. 
Intîietatea și-o dispută minerii 
din brigăzile lui Csiki Emeric, 
Tucaciuc Mihai, Gagyi loan pre
cum și minerii celei mai tinere 
brigăzi, aceea condusă de lere- 
mia Floricel.

Au repurtat succese de эеа-

diverse — fier ro
de oțel, tablă groa- 
și un motoraș elec- 
drn care, prin mun-

Realizări ale 
tinerilor vulcăneni

frontal din stra- 
IV al minei Vul-

ln abatajul 
tul 18, sectorul 
can lucrează brigada de tineret 
condusă de candidatul de partid 
Cazan Petru. Desfășurîndu-și ac
tivitatea pe baza unui program 
de lucru defalcat pe schimburi 

' și oameni, membrii acestei bri
găzi au obținut în procesul de 
producție lună de lună impor
tante depășiri față de sarcinile 
de plan. Recent, cu prilejul 
unui bilanț efectuat asupra 
muncii desfășurate în trimestrul 
III, brigada a fost evidențiată 
de conducerea sectorului IV, pen
tru realizările obținute. Ea a 
extras 1944 tone de cărbune pes
te plan și a realizat economii 
de mai multe mii de lei.

„Tehnica sovietică 
în minerit"

In cadrul manifestărilor or
ganizate cu prilejul Lunii prie
teniei romîno-sovietice, în sala 
fostului cinematograf din Lonea 
a avut loc, vineri 14 octombrie 
a. c„ prezentarea conferinței cu 
tema „Tehnica sovietică în mi
nerit" de către conf. univ. Lețu 
Nicolae, candidat în științe teh
nice.

Cei 
multă atenție expunerea deose- ’ 
bit de ' 
ultimele date din tehnica sovie
tică în domeniul mineritului. 
Tov. Lețu Nicolae, care și-a fă
cut aspirantura în Uniunea So
vietică, iar în vara aceasta a 
însoțit în țara prietenă grupul 
de studenți de la Institutul de 
mine care a făcut practica în 
Uniunea Sovietică, a vorbit ce
lor prezenți despre marile suc
cese obținute de tehnica minie
ră sovietică, pe care a avut o- 
cazia să o cunoască îndeaproa
pe. După conferință a urmat un 
frumos program artistic prezen-

tat de formația clubului minier 
din localitate.

prezenți au ascultat cu

documentată cuprinzînd

„ Eroul preferat"
La sfîrșitul ultimei ore, vineri 

seara, elevii Grupului școlar mi
nier din Petroșani s-au adunat 
în sala festivă pentru a partici
pa la manifestările organizate 
de conducerea școlii în colabo
rare cti biblioteca, închinată Lu
nii prieteniei romîno-sovletice. 
Cu acest prilej Gavrilescu loan, 
din anul II al școlii de maiștri 
a vorbit despre realizările ob
ținute de U.R.S.S. în toate do
meniile de activitate, despre 
înaltul sentiment al prieteniei

In partea a doua a adunării, 
Ciucă Constantin, ucenic în a- 
nul III, a prezentat recenzia ro-i 
manului „Născuți în furtună" 
de N. Ostrovski, în care a scos 
în evidență trăsăturile eroului 
preferat din literatura sovietică. 
Tot pe această temă, adfcă: „E- 
roul preferat din literatura so
vietică" a avut loc apoi un con
curs la care au participat uce
nici și elevi ai școlii de maiștri.

La sectorul ІІ al minei Uricani, brigada de tineri mineri 
condusă de tov. Uliu Gheorghe se numără printre fruntașele în
trecerii pe profesii. Ea a contribuit din plin la cele peste 100 
tone de cărbune cocsificabil date peste plan de colectivul acestui 
sector în cursul lunii octombrie. IN CLIȘEU : Minerii Blănaru 
Traian, Cernat Gheorghe, Martinescu Neagu și Todor Gheorghe se 
sfătuiesc cu șeful brigăzii lor, Uliu Gheorghe, (în dreapta) asu- 

; pra muncii din brigadă.
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dictează ce-

de alimenta

Intr-un birou mic la o masă 
de lucru doi oameni, unul mai 
în vîrstă iar altul tînăr, aple
cați asupra unor dosare stu
diază de zor și își notează cîte 
ceva într-un carnețel. Din cînd 
în cînd cel tînăr se oprește din 
studiu, se lasă 
scaunului și-apoi 
luilalt:

— Dispozitivul
re mecanică a pîlniei s-a mon
tat la stația de rambleu est și 
funcționează după același sis
tem ca la stația centru. Acum 
funcționarea stației cade în gri
ja unui singur om care supra
veghează doar ca alimentarea 
pîlniei să se facă uniform și cu 
precizie.

...In birou intră un om mic 
de statură, care se apropie de 
tînărul de la masă :

— Tovarășe inginer...
— Bine că ai venit!

G I N D
pă masă îmi dai telefon ca să 
vin și eu...

Omul îl încuviință din caip și 
plecă. Tînărul inginer se afun
dă din nou în studiereai hîrtii- 
lor

...Sirena anunțase termina
rea primului schimb. Pe poarta 
minei ieșeau minerii cu secu
rile pe spate, înfipte în ciutaci. 
In clădirea minei se așternu 
liniștea. In biroul cel mic însă, 
munca își urma cursul normal. 
Pe mesele de lucru erau întin
se schițe și desene. Cei doi oa
meni calculau cu rigla.

Zbîrnîitul telefonului tulbură 
liniștea. De la celălalt capăt al 
firului se auzi o voce

— Tovarășe inginer, 
tept 1

Tînărul își consultă
Făcu ochii mari cînd văzu că 
se făcuse cinci după-amiază.

— Măi ce iute fuge timpul ! 
— se adresă celui mai în vîrstă.

— Așa-i cînd ai de lucru — 
răspunse celălalt.

Nu trecu mult timp și tînă- 
iu! își făcu apariția Ia atelie-

sonoră. 
vă aș-

te asul.

URI...
rul mecanic. Se opri în fața 

unui schelet metalic. Mecanicul 
Albu Alexandru măsura din 
cînd în cînd și apoi lua cheia 
și strîngea șuruburile scheletu
lui.

— E bine așa — spuse in
ginerul. Fii numai atent și lu
crează după desen.

— O fi vreo inovație iară? 
— interveni unul.

— Deocamdată... vedem noi 
ce-o să iasă — spuse ingine
rul.

Mai discută cu cei de față, 
își notă ceva într-un carnețel 
apoi plecă. Seara îl prinse pe 
tînărul inginer studiind în mi
cul său birou.

...Autor a mai multor іпоѵан 
ții inginerul Stoicescu loan, șe
ful sectorului de rambleu de la 
mina Petrila, se străduiește zi 
de zi ca prin îmbunătățirile a- 
duse procesului tehnologic să 

ușureze munca oamenilor. Prin 
inovațiile concepute de el și de 
alți inovatori ca „Dispozitiv de 
deviere a pulpei de rambleu în 
abataj fără întreruperea opera-

feste uni milion de

Stoicescu 
colectivul 

este hotărît 
aici. Munca

Ioan, im- 
pe care-1 
să nu se 
de inova-

țiunilor de ramble-iere", „Аран 
rat de semnalizare a înfurtdării 
conductelor de rambleu", „Mo
dificarea sistemului de alimen
tare la halele de încărcare a fu- 
nicularului de steril" precum și 
datorită măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice luate de conduce
rea sectorului s-au economisit 
pînă acum 
lei.

Inginerul 
preună cu 
conduce, 
oprească
ții este una din preocupările 
sale de bază.

— N-am să mă las pînă n-o 
să introduc mecanizarea com
pletă a rambleului în sector. 
Toate lucrările de rambleu să 
fie mecanizate. Doar cîțiva oa
meni să execute toate opera
țiunile — spune el adesea ce
lor cu care lucrează.

Dacă cineva urmărește mun
ca inginerului Stoicescu își dă 
seama că pe acest tînăr îl fră- 
mîntă gîr.duri multe legate de 
progresul tehnic. Rezultatele 
pe care le-a obținut pînă în pre
zent sînt o garanție că el își 
va realiza planurile.

F. ISTRATE

Să
mergi Ia magazie. Ai să scoți 
un tub de 100 mm., vorbești cu 
inginerul Nicoară. Ai la dispo
ziție aparatul și la treabă. Du-
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1 STEAGUL ROȘU

Muncitorii feroviari învață

Handbal în 7

In ultimul meci al turului
Știința Petroșani învingătoare la scor

Cu tot timpul nefavorabil, un 
mare număr de spectatori au a- 
sistat la ultima întîlnire din ca
drul turului campionatului cate
goriei A de handbal în 7 (seria 
II) susținut de Știința Petro
șani duminică după-amiaza pe 
teren propriu în compania echi
pei Știința Craiova.

Dacă în primele întîlniri e- 
chipa petroșăneană se baza mai 
mult pe voința și puterea de 
luptă — din punct de vedere 
tehnic nefiind încă pusă la punct 
— în prezent, deși prima trăsă
tură continuă să se mențină, ea 
este completată cu o tehnică re
marcabilă. Aceasta dovedește că

Spartachiada pionierilor <*: <( 
La Lupeni s-a organizat dumi-I; 

nică etapa pe localitate a sparta- * , 
chiadei pionierilor la handbal în j j 
7. Deși în această ramură de sport * > 
pionierii s-au întâlnit pentru prima<[ 
dată, majoritatea jocurilor s-au L 
desfășurat la un nivel tehnic satis- 
făcător. în urma întâlnirilor, s-au/ 
calificat pentru etapa următoare, < j 
echipa Școlii de 7 ani nr. 2 la bă- ] * 
ieți, iar la fete echipa Școlii 
ani nr. 3.

de 7 I

*

•> 
<> 
■>

atle- j > 
ganizat de . j 
zilele de 15 S 

și 16 octombrie a.c. în orașul De-<[ 
va, reprezentanta raionului nostru j • 
Nemeș Magdalena s-a clasat pe lo- ■ 
cui I la săritura în 
1,40 m.

Pe echipe raionul

ATLETISM
In

tism
U.C.F.S. regional, în

cadrul unui concurs de 
(juniori) organizat

înălțime cu

Petroșani s-a 
clasat pe locul V din totalul 
echipe participante.

—=Я=—

POPICE

de 11 •!

I

I (
’ I

arena ,'
romb

Tineri și vtrstmici, tovarăși de muncă, mecanici șl fochiști de 
la Depoul C.F.R. Petroșanii, stau alături în băncile școlii persona
lului de serviciu. Cursurile acestei școli sint frecventate de peste 
250 mecanici șl fochlști. Ele aduc o contribuție importantă la 
reîmprospătarea cunoștințelor de Instrucție de serviciu.

IN CLIȘEU: Un grup de curssnți urmărind cu ajutorul unor 
planșe explicațiile mecanicului Instructor Crlșu Gligor, conducă
torul școlii, cu privire la viața locomotivelor.

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

CARNET
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LA ÎNCEPUT DE DRUM

IN CLIȘEU: Unul din numeroasele atacuri ale studenților 
petroșănenl. Pintea se pregătește 
nilor.
patru victorii, un meci egal și 
două înfrîngeri, acumulînd nouă 
puncte și un golaveraj de 122— 
117, arată că deși numai în a- 
cest an promovați în categoria 
A, studenții petroșănenl au ob
ținut rezultate bune sltuîndu-se 
pe locul 3 în clasamentul gene
ral al turului. Este un bilanț 

frumos al handbaliștilor studenți 
încheiat duminică cu o victorie 
la scor: 22—12.

să tragă peste „zidul** craiove-

în cinstea Lunii prieteniei 
no-sovietice, a avut loc pe 
de popice din Hațeg întîlnirea din
tre echipa locală Victoria și Cons
tructorul Lupeni. Victoria a reve
nit popicarilor lupeneni care au 
cîștigat la o diferență de 288

NOTĂ

t

p.d. J

<

miilDlil amitale
Sîmbătă și duminică secția de 

handbal a Școlii sportive de e- 
levi Petroșani a avut o activi
tate competitională bogată în 
cinstea Lunii prieteniei romîno- 
sovietice și în vederea verifică
rii pregătirilor ce se fac pentru 
viitoarele competiții. In cele 10 
Jocuri amicale la care au parti
cipat peste 130 handbaliști. s-au 
înregistra^ următoarele rezulta- 

anul 
anul 
anul 
anul 
anul 
anul 
В — 
A — 
A — 
C —

echlpa posedînd în prezent o 
tehnică la nivelul celor mai bu
ne formații din tară.

In întîlnirea de duminică ș-a 
observat încăodată forma con
stantă a echipei locale care a 
înscris în prima repriză 11 go
luri și a primit 6, obtinînd exact 
același rezultat și în repriza a 
doua.

De la Știința s-au evidențiat 
frații Drig, portarul Florea și 
Frank. Arbitrul Luchici Iosif a 
arbitrat foarte corect următoa
rele formații: (în paranteze go
lurile înscrise) ȘTIINȚA PE
TROȘANI: Drig M. (5), Irimie 
()), Drig C. (4), Frank (3), 
Barabaș (5), Sili (3), Pintea
(1) . ȘTIINȚA CRAIOVA: Klu- 
bitschka, Colesnic, Jumate (3), 
Bonda (1), Pîslaru (1), Neu
man, Gherbănescu (1), Schuler
(2) , Șomungi (1), Telescu, Pan- 
tazopol (3).

<

?

Către sfîrșitul lunii trecute ingi
nerii și tehnicienii sectorului I se 
sfătuiau în biroul sectorului. La 
stratul 3 trebuia deschis un nou 
abataj. Căzură de acord asupra 
planului tehnic. Mai rămînea să se 
formeze noua brigadă care să lu
creze aici. Trebuia o brigadă bu
nă. Propuneri au fost multe : Ivan- 
ciu Alexandru, Ciobanu loan. Chi
tă Gheorghe și tot așa, pînă s-a 
completat efectivul. Se punea pro
blema celui care să conducă noua 
brigadă. Un timp părerile au fost 
împărțite, dar apoi cineva 
se s

— Eu zic că nimerit ar 
mie...

— Care Irimie ?
— Acela din brigada lui

ru Nicolae. e un miner destoinic...
l-au analizat activitatea. Da, e 

un miner bun. Ca șef de schimb 
a muncit cît se poate de bine 
și-apoi la școala de calificare a 
fost printre cei mai buni. E 
mai nimerit. Au căzut cu toții 
acord.,.

se 
de

propu-

ti hi-

anul I A
anul I C
anul II A
anul III A
; armit I В
anul I D

De ce întîrzie arbitrii
De cîteva săptămîni se < 

șoară în fiecare duminică întâlniri s 
de fotbal în cadrul campionatului > 
raional între echipe fele diferitelor ? 
întreprinderi și instituții din Va- > 
lea Jiului. Dar, rezultatul acestor j 
întâlniri nu poate fi adus la cunoș- Ă 
tința cititorilor prin pagina de fa- 5

li
>
I

desfă- >

ță deoarece marea 
arbitrilor delegați 
citiri întârzie să aducă la consi
liul raional U.C.F.S. foile de ar
bitraj cu rezultatele de pe teren. 
Mai mulți cititori ai ziarului aul 
cerut, pe bună dreptate, publica-■ 
rea în pagina de față și a rezul-J 
țațelor și clasamentului de la те-я 
ci urile care au loc în cadrul cam-- 
pionatului raional de fotbal. Ar-1 
bitrii de la aceste întîlniri au da-<i 
toria să depună în zilele de lunii 
foile de arbitraj pentru a se puteai 
face clasamentul și comunica re-ț, 
zultatele.

majoritate a 
la aceste me-

|>

Mora-

cel 
de

★

...Irimie Floricel se îndreptă 
cet spre efire. Dacă s-ar fi uitat 
în urmă ar fi văzut zîmbetele de 
pe fețele celor din birou, dar el 
se gîndea la altele. Intrase pe ușa 
sectorului ca șef de schimb și ie
șea ca șef de brigadă. Hm, nu e 
rău la vîrsta de 27—28 de ani l 
înseamnă că tovarășii au apreciat 
munca lui de pînă acum și au în
credere în el. Da 
să facă față, nu le 
derea ?. E una să 
schimb și alta să
gadă. Și-apoi cine știe ce ortaci

ІП-

va putea oare 
va înșela încre- 

conduci un 
conduci o bri-

te: FETE: 
I B, 3—2;
I D, 4-5;
II B, 8—6; I
III B, 8—17 
I C, 6—4; 
I A, 
anul 
anul 
anul 
anul

S-au remarcat în cadrul 
tor jocuri Meteș V., Neagu R., 
Vîjdea S., Mărgulescu V. ș.

*
In cadrul unei întîlniri ami

cale revanșe de handbal în 11, 
duminică dimineața pe stadio
nul Jiul echipa de fete Minerul 
Vulcan a dispus cu 5—2 (4—2) 
de formația Școlii sportive de e- 
levi Petroșani. Aceasta arată că 
asociația sportivă Minerul Vul
can dă o mare atenție acestei 
secții a cărei antrenoare, dr. Cio- 
cea Elena, merită laude pentru 
felul cum pregătește această e- 
chipă în mod voluntar. S-au re
marcat Szabo Rozalia (în poar
tă) cea mai bună de pe teren, 
Sato Elisabeta, Farkas Rozalia 
și Ciocea Elena de la Minerul 
Vulcan.

prof. E. BARTHA 
corespondent

3—3. BĂIEȚI: anul I
I A, 22—22; anul II
II B, 18—16; anul III 
II A, 23—18; anul I 
I D, 18—14.

aces-

a.

Foto-text: M. DUMITRESCU

A L
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va avea. Oameni noi, nu-i cunoaș
te, nu știe cum muncesc...

Se lepădă însă repede de aceas
tă șovăială. Era tînăr, dornic de 
muncă și se pricepea la mtfterit. 
Nu degeaba îl avusese „pretai1*" 
în meserie pe comunistul Ml "il u 
Nicolae, Cind își văzu ortacii cu 
care avea să lucreze, îndoiala i 
risipi cu totul. Păreau băieți
ispravă. S-a sfătuit cu ei, ce le. 
trebuie, cum să organizeze munca 
ca s-o pornească bine chiar de la 
început.

Așa a intrat în muncă cea mai 
tinără brigadă de la mina Vul
can. In primele 2—3 zile treaba 
a mers mai greu, ca la orice înce
put. S-a mai necăjit Irimie, a mat 
suduit, dar pînă la urmă toate au 
ieșit bine, li stăruiau mereu în 
mtnte sfaturile ce le primise ; „Or- 
ganizează-ți cît mai temeinic locul 
de muncă, пи-ți pară rău de timp 
căci cu asta nu-l pierzi în zadar. 
Cunoaște-ți bine oamenii, caută să 
ți-i apropii, repartizează-i just; 
caută să nu ai timpi marți și să-ți 
pregătești totul din timp, numai 
asa o să dai cărbune mult fi bun... 
Si așa a făcut, iar succesele nu au 
întîrziat să se arate. Zi de, zi, la 
fiecare sfîrșit de schimb, уЛ nota 
cu satisfacție în carnetul prapuit cu 
cărbune : 10, 15, 30 tone în plus, 
iar după prima dafaaă de exis
tență a brigăzii, în registrul de pro
ducție tov. Petrescu Petruța, secre
tara sectorului, nota citeț in drep
tul numelui lui Irimie Floricel : 
plus 136 tone cărbune cocsificabil 
de bună 
cese ale 
put bun

Acum 
curaj, vrea să cheme la întrecere 
pe foștii săi ortaci din brigada lui 
Moraru.

calitate. Stnt primele suc- 
iinerei brigăzi, tin ince-

Irimie Floricel a capital

S. VLADIMIR

Dinamo Săsar — 
Jiul Petroșani, 0-0

De Ia Baia Mare, s-a comuni
cat telefonic următoarea relata
re despre întîlnirea de fotbal 
din cadrul categoriei В dintre 
Dinamo Săsar și Jiul Petroșani: 
Jocul a avut loc toț timpul pe 
ploaie ceea ce a îngreunat des
fășurarea lui din punct de ve
dere tehnic. Totuși, echipa pe
troșăneană a lăsat o bună im
presie atît în ceea ce privește 

jocul desfășurat cît și ini privin
ța disciplinei pe teren.

Prima repriză s-a terminat cu 
un rezultat echitabil deoarece 

ambele formații au avut aceleași 
perioade de dominare și iniția
tivă. In repriza a doua însă 
menținerea rezultatului alb ne
dreptățește echipa petroșăneană 
care a jucat mai bine, a avut 
-mai multe ocazii de gol dintre 
c?re una în minutul 60 a fost 
fructificată de Gabor, dar anu
lată de arbitru în urma consul
tării cu arbitrul de tușe. Jiul a 
jucat în următoarea formație:

CRIZN1C — Cazan, Tîlvescu, 
FARKAS — Cozmoc, CRI ȘAN 
— Toth, CRĂCIUN, Ciurdăres- 
cu, Gabor, MANEA.

★
Minerul Lupeni jucînd în de

plasare Ia Ploești cu Petrolul, 
a pierdut la limită: 2—1.

Campionatul regional
Trei meciuri cu același 

rezultat: 3-0
In etapa de duminică a campio

natului regional de fotbal trei e- 
chipe din raionul nostru au obținut 
victorii la acelafi scor : 3—0. Din
tre acestea meritul cel mai mare 
il are formația Minerul Petrila — 
care a obținut acest rezultat ju
cînd în deplasare cu C.F.R. Sime- 
ria.

Minerul Aninoasa întîlnind pe 
teren propriu formația Victoria 
Călan a învins cu 3—0 prin go
lurile înscrise de Vlad, Constanti
nescu fi Zlăgneanu. De remarcat

că în această întîlnire Minerul A- 
ninoasa a ratat două lovituri de 
la 11 metri, trase pe lingă poartă 
de Vlad fi Constantinescu.

A treia ecbipă din raionul nos
tru care a realizat scorul de 3—0 
este Parîngul Lonea. Ea a obținut 
însă această victorie mult mai ușor 
de cit celelalte două, deoarece a 
cîștigat prin neprezentarea echipei 
Horia Cristur. în urma acestui re
zultat Parîngul Lonea trece pe pri- 
mul loc în clasament cu acelafi nu
măr de puncte cu Minerul Vulcan 
care duminică a stat.

JUNIORI
Parîngul Lonea — s
Jiul Petroșani, 0-9 J

Juniorii C. S. Jiul au obținut du-ț- 
minică, pe terenul din Lonea, o <* 
frumoasă victorie cu categoricul 'i 
scor de 9—0, în fața formației Pa- , [ 
ringul Lonea. Golurile au fost în- ]i 
scrise de Sardi (7), Goleac și Ha-, j 
lașz. Ambele echipe au desfășurat ’, 
un’ joc plăcut dar Lonea a pierdut, j 
datorită ineficacității înaintării. '<

o <
»
>

►

♦

Zi de neuitat
Elevii din clasa а Ш-a C, a 

Școlii de 7 ani Lupeni erau e- 
moționați. Cei mai buni dintre 
ei urmau să fie primiți în rîn- 
durile organizației de pionieri.

Copiii erau parcă mai cuminți 
ca orieînd. Oricine i-ar fi văzut 
ar ti ghicit că în viața lor are 
loc un eveniment de neuitat.

Clopoțelul anunța ultima oră 
de curs. Fețele copiilor se îm
bujorară. Începu adunarea 
detașament. După solemnitatea 
de deschidere, instructoarea Io- 
sivescu anunță scopul adunării.

A fost adus drapelul unității. 
In fața lui, un grup de 7 pio
nieri. fruntași la învățătură, de
pune angajamentul.

— Eu, tînăr pionier...
Și elevilor Georgean A., Berna 

I., Moldovan M., Orășan E., 
Balosin L, Man V. și Moruțan 
V. li s-au dat cravatele roșii.

Dorința lor fierbinte s-a îm
plinit

de

L. SICOE 
corespondent
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Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

Ramîne’ea ia urmă
să fie lichidată

a 
de

cu peste 40 m. c. mai mult 
decît aveau prevăzut în

aceste cifre este o- 
hărnicia co-

cîteva 
mare.
strădania pe care 
comuniștii pentru 

muncitorilor la îni-

Răsfoind darea de seamă 
biroului organizației de bază 
la sectorul II ai minei Lonea 
asupra activității sale în cursul 
unui an, reiese munca plină de 
abnegație a comuniștilor, a în
tregului colectiv pentru traduce
rea în viață a sarcinilor trasate 
de cel de-al lil-lea Congres al 
Partidului nostru.

In această direcție citeva cifre 
sint edificatoare. Anul acesta 
colectivul , sectorului a dat pa
triei 1.768 tone de cărbune peste 
plan, lucrînd cu un randament 
mediu pe ultimele nouă luni cu 
0,018 tone, cărbune mai mare 
decît sarcina planificată. Prin 
creșterea vitezelor de avansare 
minerii de la pregătiri au ex
cavat 
steril 
plan.

In
giindită, în 
lectivului și 
au depus-o 
mobilizarea 
vingerea greutăților. In darea
de seamă se întîlnesc nume de 
comuniști cum sînt tovarășii 
Vancso Gheorghe, Ncdelcu Ni- 
colae, Dornescu Mihăi, Blass 
Iosif și alții, care au fost mereu 
în fruntea luptei pentru sporirea 
r /tducției, pentru creșterea ran- 
^tmentelor în abataje și îmbu

nătățirea calității cărbunelui.
Darea de seamă, prezentată 

în fața adunării generale de a- 
legeri de către tovarășul Tecar 
Edmund, a. ridicat probleme mul
tiple izvorîte din cunoașterea 
temeinică a realității din sector. 
Ea s-a ocupat de munca poli
tică desfășurată de organizația 
de bază, a arătat felul cum bi
roul a sprijinit comitetul sindi
cal de secție pentru buna organ 
пігаге a întrecerii socialiste, a 
consfătuirilor de producție. Ea 
a oglindit in același timp preo
cuparea biroului pentru trasarea 
de sarcini concrete membrilor și 
candidaților de partid, scoțînd în 
evidență părțile pozitive și lip
surile care s-au manifestat în 
această direcție.

După cum era și firesc, o ast
fel de dare de seama a făcut ca 
discuțiile să se desfășoare 
tr-pn dezvoltat spirit critic

/ r

autocritic. Cu spirit de răspun
dere, comuniștii au discutat des
pre faptul că în lunile mai, iu
nie, iulie și august colectivul 
sectorului a rămas sub plan cu 
1364 tone de cărbune, iar pe 
primele 8 luni, a înregistrat o 
pierdere la prețul de cost de 
72,600 iei. Cauzele care au pro
dus acest neajuns în producție 
nu ani fost însă analizate în su
ficientă măsură in darea de 
seamă.

In cuvîntul său, comunistul 
Slanlco Iosif a criticat cu aspri
me pe șeful de brigadă Molnar 
Traian, care, atunci cind planul 
era periclitat, in calitatea de 
membru de partid nu a răspuns 
la apelul făcut de biroul orga
nizați*! de bază și de către con
ducerea sectorului de a sprijini 
unele brigăzi rămase în urmă, 
prin trimiteri în rindurile aces
tora a unor mineri cu Experiență, 
astfel ca printr-un efort comun 
să fie recuperată rămînerea în 
urmă.

P.articipanții la discuții au 
subliniat că nu toți tehnicienii 
sînt preocupați de calitatea lu
crărilor de alinare și îndeplini
rea ritmică a sarcinilor de plan. 
In sector sînt unii maiștri mi
neri ca de exemplu Andraș Mi
hai, Sicoi Ioan și alții, care nu 
au o comportare tovărășească 
față de muncitori.

In încheierea dezbaterii a luat 
cuvîntul tov. Niculescu Emil, 
secretarul comitetului de partid 
al minei Lonea. Noul birou ales, 
a spus vorbitorul, are datoria să 
muncească colectiv, să se ocupe 
mat mult de îmbunătățirea mun
cii de partid, de mobilizarea co
lectivului de muncitori, tehni
cieni și ingineri la îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
de plan. Este necesar să se a- 
sigure creșterea permanentă a 
productivității muncii, reducerea 
consumurilor specifice, descope
rirea și valorificarea rezervelor 
interne, îndeplinirea angajamen
tului anual de economii.

Z. ȘUȘTAC

în-
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Miilea loial 
Mini populai
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De curînd brigada comunistului Moga Aurel, de pe șan
tierul noului cvartal al orașului Lupeni a trecut să foloseas
că la zidirea pereților despărțitori între apartamente, plăci de 
beton spumogen în locul zidurilor de cărămidă. Prima dată, 
in faza de experimentare, plăcile despărțitoare care sînt iefti
ne, ușoare șl rezistente au tost folosite pe șantierul din Li- 
vezeni unde s-a început montarea acestui nou material 
construcție.

lată-1 pe comunistul Mogai Aurel (dreapta), șeful 
brigăzi de tineret, dînd explicații tinerilor din brigada sa 
pre modul cum se taie cu ajutorul ferăstrăului plăcile
vor servi drept pereți despărțitori între apartamentele blocu
lui 24.

de

unei 
des
carc

LA LONEA
Ppegătipilop de iarnă —

o atenție mai mape !
Iarna, cu zăpezile și gerurile ei, 

se apropie cu fiecare zi ce trece. 
De aceea, una din sarcinile de 
seamă ce revine în această perioa
dă colectivului de la sectorul de 
transport — suprafață al minei 
Lonea este de a lua măsuri de 
pregătire pentru a asigura buna 
desfășurare a transportului cărbu
nelui în timp de iarnă.

Printre măsurile pe care trn- 
buie să le ia este în primul rînd, 
repararea unor porțiuni de linie 
spre a se asigura securitatea cir
culației. Astfel, pe traseul Jieț — 
Petrila, în dreptul stîlpilor de sus
ținere a cablului electric nr. 51, 
53, 55, 57 si 59, linia „plinelor-*

• PUBLICITATE

ANUNȚ
întreprinderea Comunală 

Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist și 
particular lucrări noi șl de 
reparații Ia instalațiile inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile 
din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata în 
rate lunare. "

200 vagonete 
curăfate pe șut
O apăsare cu piciorul pe peda

lă și motorașul pornește să răsu
cească culbutorul cu vagonctui 
pentru curățat. De la robinetul de 
aer, dispozitivul cu lame este ma
nevrat înainte, iar o apăsare pe 
buton pune în funcțiune motorul 
care printr-un lanț începe să ro
tească cuțitele de curățat. Toată 
această instalație este mînuită cu 
dibăcie de tînărul Orban Alexan
dru. Iu 30 de secunde pune un 
nou vagonet în culbutor, în 15 se
cunde pornește și rotește culbuto
rul și în 45 de secunde face cură
țitul propriu-ziu — în total un 
minut și jumătate. Ținînd însă cont 
și de alte manevrări, timpul se ri
dică la 2 minute pe vagonet, deci 
‘în medie 200 vagonete curățate 
pe șut.

’>
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?___________ a. ........... .
ț Anul acesta la Lupeni s-au fă-
5 ’
Ț Astfel, în prezent se execută asfal-
7 tarea a 11.400 m.p. trotuare pe

г
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Sfatul popular al orașului Lu
peni, comitetul său executiv, de
putății, se străduiesc să gospodă
rească in bune condițiuni loca
litatea lor. In acest scop, fondurile 
destinate activităților gospodă
rești sint cheltuite cu grijă, la în
deplinirea a diferite sarcini sint 
antrenate mase largi de cetățeni.

CM multe lucrări gospodărești.

гл apărut

—— —

COHuftA POmI'CA

străzile Gh. Gheorghiu-Dej, Tu
dor Vladimirescu și I. V. Stalin, 
se modernizează strada 1 Mai, se 
sistematizează piața de alimente, 
se mărește suprafața parcului ,,6 
August” din centrul orașului cu 
încă 6.000 m.p, etc., lucrări pen
tru care s-au cheltuit pînă acum 
din bugetul 
473.000 lei.

La aceste
contribuția și cetățenii Lupeniului. 
Astfel, mobilizați și antrenați de 
exemplul unor deputați harnici ca 
tov. Udrea Petru, Vuia Paula, Bi- 
laborca Ana, Szacsko Elisabeta, 
Doțiu Avram, Stoica Tănase, Lo- 
rincz Francisc, Boroș Adalbert și 
alții, un număr de 35.896 de ce
tățeni au participat la o seamă 
de lucrări gospodărești executîn- 
du-se 10.000 m.p. curățiri de par
curi, 6000 m.p. amenajări de zo- 

У ne verzi, 357 m.c. săpături de pă- 
7 mint, 3.500 m.p. amenajări de 
c' drumsfrt, plantarea a 2000 bucăți 
у flori și puieți de pomi pe o su- 

prafață de peste 7.500 m.p. pen- 
J, tru care s-au prestat 133.282 ore 
I' de muncă voluntară, 484 zile de 
ț prestații cu brațele și 123 zile cu 
’[ atelajele, realizjndu-se o economie 
I, de 346.303 lei.

____________________________

sfatului popular

lucrări și-au adus

llii — iu atenua 
al orațolui Lupeni ;

Rezultatele puteau însă fi și mai < 
bune. Din păcate, mai sînt unii 1 
deputați ca tov. Koziucz Vilhelm, < 
Goanță Grigore, Nas tai Florica. : 
Mureșan Gavrilă, Moldovan , 
Constantin, Fulop Paraschiva, care. < 
nu au activat în mod 
tor.

Practica a dovedit că 
de comitetele executive 
rilor populare desfășoară o mun
că susținută de antrenare a mase
lor la înfăptuirea numeroaselor 
acțiuni de interes obștesc prin co
mitetele de cetățeni, comitetele de 
străzi și de blocuri, rezultatele 
sînt bune.

Prin reactivizarea celor 4 comi
tete de cetățeni, a celor 62 comi
tete de străzi și a celor 6 comitete 
de blocuri, s-a ajuns ca un mare 
număr de cetățeni să participe din 
plin la acțiunea de înfrumuseța
re a orașului. Astfel, în colonie 
Ștefan, deputatul Stoica Tănase, a- 
jutat de comitetul cetățenesc și 
grupele de partid, a mobilizat ce
tățenii la amenajarea și întreține
rea străzii, a pirîului Ștefan, pre
cum și la repararea unui pod. La 
aceste lucrări s-au prestat un nu
măr de 1377 ore de muncă vo
luntară. Prin mobilizarea munci
torilor de la termocentrala Paro- 
șeni s-a realizat curățirea străzii 
Jiului de la garajul l.F.ET. pînă 
la podul de beton, lucrare la care 
s-au economisit 5.621 lei. Depu
tății Ceteraș Simion, Hornung 
Francisc și alții de asemenea au 
obținut rezultate însemnate in 
munca lor.

lată cîteva aspecte de felul 
cum deputății Lupeniului își gos
podăresc orașul lor.

satisfacă- i

acolo un- 
ale sfatu-

este slăbită, între șine băltește 
apa. In dreptul clădirii Uzinei e- 
lectrice Lonea, la trecerea peste 
podul Jieț și în dreptul sectorului 
forestier, linia este de asemenea 
slăbită. Apoi, în dreptul stîlpului 
nr. 180 și la Pîrîul Dracului mar
ginea terasamentului liniei a înce
put să se surpe și trebuie refăcu
tă, iar în dreptul stîlpului 143, 
din cauza neregularității liniei, 
convoaiele de vagonete cu cărbune 
trepidează puternic. Lă fel. tre
buie asigurată linia în curba din 
dreptul minei Cimpa II.

O altă măsură care trebuie lua
tă este revizuirea și repararea frâ
nelor tuturor vagoanelor de trans
port ca și formarea de stocuri de 
nisip necesar pentru locomotivei? 
electrice în scopul evitării patină- 
rii, la toate cantoanele de pe tra
seu. Apoi, curățirea șanțurilor de 
ierburi, mîl, pietre pentru asigu
rarea scurgerii apelor, completarea 
patului de pietriș, schimbarea tra
verselor putrezite constituie lucrări 
care trebuie executate în această 
perioadă pentru a se asigura sigu
ranța circulației vagoanelor de 
cărbune, de la mină, la preparație.

La mina Lonea s-ar putea stu
dia și problema folosirii de tra
verse de beton după modelul folo
sit de C.F.R. — ceea ce ar aduce 
mari economii de material lem
nos și manoperă la întreținerea li
niei de transport.

МІНА1 ȘTEFAN

ANUNȚ
r Direcția regională C.F.R. 

Timișoara' recrutează candi
dați pentru următoarele 

», Școli:
«• — Școala de impiegați de

mișcare cu durata de un an. 
Examenul de admitere va 
avea loc lai data de 27 oc
tombrie 1960 la Grupul șco-

1 Iar C.F.R. Timișoara, stra
da C. Radulescu nr. 1, unde 
va funcționa și școala.

Condiții de admitere : nu
mai bărbați cu virsta între 
18—35 ani, avînd diploma 
de maturitate sau bacalau
reat și care au domiciliul 
stabil în localitățile de pe 

liniile: Lugoj-Ilîa, Betzovia- 
Anina, Petroșani-Simeria. 
Simerîa-Sîntimbru.

— Școala de casieri de 
bilete cu durata de 8 luni. 
Examenul de admitere va 
avea loc la data de 20 oc
tombrie 1960 Ia Grupul 
școlar C.F.R. Timișoara,, iar 
școala vai funcționa la Cluj. 

Condiții de admitere; băr
bați și femei cu virsta Intre 
18—35 ani, cu studii medii 
complete, și cu domiciliul 
Stabil în localitățile: Ca
ransebeș, Reșița, Vasiova, 
Oravița, Aninai, Seblș, Brad, 
Ineu, Gurahonț, Simeria, 
Petroșani, Călan, Vulcan, 
Lupeni, Hunedoara.

Actele necesare pentru 
ambele școli1:

— certificat de naștere 
(copie legalizată),

— certificat de studii (o- 
, riginal),

— dovadă eliberată de 
sfatul popular de -» starea 
materială a candidatului1 și 
părinților.

— autobiografie.
Dosarele de înscriere se 

vor depune la Grupul șco
lar Timișoara pîniă în pre

ziua examenului.
Pe timpul școlarizării e- 

levii primesc o bursă de 
500 lei lunar, cazare și ma
să contra cost la cantina 
grupului școlar

DIRECȚIA REGIONALA 
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Memorandumul С. C. 
al P. C. din Germania

GENEVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Emil Carlebach, membru al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Germania, a sosit la Geneva la 
14 octombrie pentru a remite 
prin intermediul Secției O.N.U. 
pentru Europa lui D. Hammarsk- 
joeld, secretarul general al 

O.N.U.i un memorandum cu pri
vire la spiritul revanșard din 
Republica Federală Germană.

In acest document, difuzat în 
rîndurile reprezentanților presei, 
se subliniază că în R. F. Germa
nă acționează din nou forțe si
nistre ale trecutului, care pun 
In primejdie poporul german și 
popoarele altor țări

Declarația lui Aidit
DJAKARTA 17 (Agerpres) — 
Președintele C.C. al P.C. din 

Indonezia, Aidit, care l-a însoțit 
pe președintele Sukarno la se
siunea Adunării Generale a 
O.N.U., a declarat că desfășura
rea lucrărilor acestei sesuni a 
dovedit că forțele antiimperia- 
liste se întăresc necontenit, iar 
forțele imperialismului slăbesc.

Ărătînd că în organele de con
ducere ale O.N.U. predomină re
prezentații puterilor occidentale, 
Aidit a subliniat că „pentru bi
nele acestui organ internațio
nal" conducerea lui trebuie să 
fie reorganizată.

----- o-----

Demonstrație la Paris>
PARIS 17 (Agerpres)

După cum transmite din Lyon 
agenția France Presse în seara 
zilei de 15 octombrie într-una 
din suburbiile Lyonului poliția 
a împrăștiat o demonstrație a 
tineretului organizată în semn 
de protest împotriva interzice
rii de către autorități a unui mi
ting la care trebuia să se discu
te problema războiului din Al
geria.

Demonstranții purtau pancar
te și panouri cu lozinci cerînd 
încetarea operațiunilor militare 
din Algeria.

---------- = ♦ 4 = 

încordarea situației 
în Rhodesia de sud

LONDRA 17 (Agerpres)
După cum relatează din Salis

bury corespondentul agenției Reu
ter, situația din Rhodesia de sud 
„implică o explozie potențială".

Mobilizarea europenilor — sol
dați ai trupelor teritoriale, înce
pută la 13 octombrie; continuă. 
Potrivit ultimelor știri sosite din 
Salisbury, Ministerul de Război a 
anunțat mobilizarea a încă două 
batalioane de trupe teritoriale, chi
purile, „pentru instrucție".

Urmărind să intimideze popu
lația africană care acționează tot 
mai activ împotriva discriminării 
rasiale și a asupririi, guvernul din 
Rhodesia de sud desfășoară astăzi 
„o demonstrație a forței"; în car
tierele africane ale orașelor Salis

„Prestigiul american este primejduit 
serios în Africa46

NEW YORK 17 (Agerpresi).
După cum relatează agenția As

sociated Press, Theodore Berry, u- 
nul din liderii Partidului demo
crat, care s-a înapoiat recent din- 
tr-o călătorie de trei săptămîni în 
Africa occidentală, a declarat că 
dacă Statele Unite пи-și vor modi
fica în mod radical politica „s-ar 
putea să-și piardă influenta lor în 
Africa așa cum s-a întîmplat și 
în China".

Berry a spus că vizita pe care 
a făcut-o în cinci state africane i-a 
provocat „sentimentul deprimant că

„Revelația io№ a intrai luli-o etapă nouă Guvîntarea lui Walter Ulbricht
HAVANA 17 (Agerpres) — 
în cadrul unei cuvîntări radio

televizate, primul ministru al Cu
bei, Fidel Castro, a subliniat că, 

rdupă adoptarea legilor cu privire 
la naționalizarea băncilor și a tu
turor întreprinderilor principal 
din țară, precum și a legii cu pri
vire la reforma agrară; revoluția 
cubană a intrat într-o nouă etapă 
de dezvoltare.

Poporul, a arătat Fidel Castro, 
dispune acum de pămînt, școli, 
spitale, locuințe... Astăzi fabricile 
și societățile de electricitate și te
lefoane care erau în trecut pro
prietatea monopolurilor străine îi

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

SPION -
MOSCOVA 16 Agerpres) — 

TASS transmite:
Cetățenii americani Mark I. 

Kaminsky și Harvey К. Ben
nett, care făceau o călătorie tu
ristică cu automobilul prin Uniu
nea Sovietică au fost expulzați 
din U.R.S.S.

După cum s-a constatat, Ka
minsky pe ruta Moscova-Minsk, 
în regiunile de apus al Ucrainei 
și în alte locuri, a cules date cu 
caracter de spionaj, a fotogra
fiat obiective militare cu carac
ter defensiv, a făcut însemnări

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

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 16 (Ageiv 

preș).
După cum anunță coresponden

tul din Leopoldville al agenției 
Taniug, acțiunile clicii rebele în 
frunte cu colonelul Mobutu stîrnesc 
nemulțumirea crescîndă a opiniei 
Publice congoleze. Această nemul
țumire s-a concretizat prin întețirea 
demonstrațiilor împotriva lui Mo 
butu și a adepților săi și prin ex
primarea solidarității cu guvernul 
legal condus de Patrice Lumumba.

Corespondentul agenției arată că 
populația este deosebit de indigna
tă față de încercările lui Mobutu 
de a „împiedica slăbirea încordării 
și luarea de măsuri pentru regle
mentarea constructivă și unică po- 

bury, Bulawayo, Gwelo unde de 
curînd au avut loc acțiuni de masă 
împotriva colonialiștilor.

Aceste cartiere s-au transformat 
într-o adevărată tabără militată. 
Aici au fost cantonați 2.000 de 
soldați înarmați pînă în dinți din 
rîndurile unităților regulate euro
pene. Pretutindeni circulă autoca
mioane înarmate cu mitraliere. Se 
amenajează în grabă așa-zisele 
„posturi de pază".

Comandamentul cantonează de 
asemenea trupe și în orașele afri
cane Harar și Haifilds.

In baza ordinului dat de Gibbs, 
guvernatorul Rhodesiei de sud au 
fost interzise toate întrunirile pu
blice în toate cartierele africane 
din orașele Rhodesiei de sud

prestigiul american este primejduit 
serios în Africa. Conducătorii afri
cani se îndoiesc de sinceritatea 
Statelor Unite în ce privește spri
jinirea năzuințelor lor de liberta
te". Berry a arătat că africanii se 
plîng de poziția Statelor Unite în 
războiul din Algeria și de faptul 
că francezii folosesc în acest război 
echipament militar american.

Berry a subliniat că și un nu
măr de reprezentanți oficiali ai 
S.U.A. în Africa împărtășesc vede
rile sale. 

aparțin. Poporul are acum pentru 
ce să lupte și ce să apere.

Revoluția noastră, a spus Cas
tro, se dezvoltă în condiții grele. 
Sîntem încercuiți în America din 
toate părțile de forțele imperialiste 
și de baze, de politicieni care ex
primă interesele imperialismului și 
se află în slujba acestuia.

în fața revoluției, a spus Castro, 
stă o sarcină mare : industrializa
rea țării, continuarea traducerii în 
viață a programului de reformă a- 
grară, a dezvoltării agricole, a dez
voltării învățămîntului... pe scurt 
sarcina dezvoltării social-economi- 
ce a țării.

TURIST
amănunțite în legătură cu carac
teristicile acestor obiective și a 
indicat pe hartă poziția lor.

Kaminsky a fost condamnat 
de Tribunalul militar Ia 7 ani 
detențiune.

Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., ținînd seamă de 
demersurile lui Kaminsky pen
tru grațiere și de faptul că aces
ta și-a recunoscut în mod sincer 
greșeala și a regretat-o a hotă- 
rît să-i comute lui Kaminsky 
pedeapsa în expulzare din Uniu
nea Sovietică. împreună cu el a 
fost expulzat și Bennett.

sibilă a actualei crize parlamen
tare". Toate încercările lui Mobu
tu de a legaliza cu ajutorul așa-nu 
mitei conferințe a mesei rotunde 
puterea pe care a uzurpat-o, au 
eșuat. Unele grupări, scrie cores 
pondentul, invitate să participe la 
conferința „mesei rotunde", pe care 
au contat rebelii, au declarat fă
țiș că ele nu o consideră ca o con
ferință care ar putea lua hotărîri 
cu caracter constituțional.
------  ----- O-----

Un uragan care a făcui 
3.000 de victime

CARACI 17 (Agerpres)
Agenda Reuter transmite că 

la 16 octombrie asupra Pakista
nului dte est s-a abătut un ura
gan de o uriașă forță distructi
vă. Se presupune că numărul 
victimelor se ridică la 3.000. U- 
raganul a pricinuit mari pagube 
materiale. I

Dezbaterile din parlamentul grec
ATENA 17 (Agerpres). —- 

TASS transmite:
In parlamentul grec continuă 

de două zile vii dezbateri pri
lejuite de „dezvăluirile lui Mer
ten". Fostul guvernator hit- 

lerist al Greciei de Nord, Mer
ten, a publicat în presa vest- 
germană declarații potrivit căro
ra actualul prim-minijstru al Gre
ciei, Karamanlis, ministrul Afa
cerilor Interne, Macris și soția 
acestuia au fost îm anii ocupa
ției hitleriste a Greciei agenți 
plătiți ai germanilor și că mi
nistrul adjunct de război Theme- 
lis a colaborat de asemenea cu 
autoritățile de ocupație.

Mitsotakis („Noua mișcare po
litică") a subliniat că în inter
pretarea „cazului Merten" exis
tă „o prăpastie între guvernul 
grec și opinia publică". El a 
arătat de asemenea că problema 
care a luat naștere în urma a- 
cuzațiilor aduse de Merten, in
teresează poporul grec care se 
pronunță împotriva oricăror în
cercări de a justifica colabora
rea cu dușmanul.

Themelîs, ministru adjunct de 
război, a negat informațiile lui 
Merten în legătură cu activita
tea sa în perioada cînd a fost 
guvernator hitlerist în Pella în

BERLIN 17 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostită la 15 

octombrie la Seehausen (Regiu
nea Magdeburg) Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane, a subliniat 
că toate problemele de impor
tanță vitală care stau în fața 
poporului german pot fi rezol
vate de muncitori, de țărani și 
de intelectualitatea muncitoare 
pe cale pașnică.

Militariștii și revanșarzii ca
re domină în Germania occiden
tală, a continuat Walter Ul
bricht, au în alte țări aliați care

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

Toate forțele în luptă împotriva 
reacțiunii

TOKIO 17 (Agerpres). TASS 
transmite:

La 15 octombrie ziarul „Aka- 
hata‘‘ a publicat directiva Pre
zidiului C.C. al P.C. din Japo
nia către toate organizațiile de 
partid și către toți membrii de 
partid privind desfășurarea miș
cării de protest în legătură cu 
asasinarea mișelească a lui A- 
sanuma. Toți membrii die partid, 
menționează Prezidiul C.C. al

Mitingul femeilor japoneze
TOKIO 17 (Agerpres)
La 17 octombrie a avut loc la 

Tokio un miting al reprezentante
lor organizațiilor democrate de fe
mei din Japonia. In numele femei 
lor japoneze participantele la mi
ting au protestat cu hotărîre îm
potriva asasinării lui Asanuma,

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

Congresul Partidului Popular din Mexic
MEXICO 17 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 14 octombrie s-a deschis 

la Ălexico Congresul al 111-lea 
al Partidului Popular din Mexic. 
In cuvîntarea sa d<e deschidere 
secretarul general al partidului. 
Lombardo Toledano, a reliefat 
uriașele schimbări care au avut 
loc în lume, creșterea luptei de 
eliberare națională a popoarelor, 
El a arătat că poporul Cubei 
care s-a eliberat de sub asupri- 

anii ocupației germano-fasciste.
Themelis a refuzat să răs

pundă la întrebarea mai multor 
deputați daca informațiile presei 
corespund realității că el a con
fiscat de la țărani bumbac pen
tru ocupanți și a strins fonduri 
pentru procurarea de efecte pen
tru soldații germani etc.

Piromaglu, un reprezentant al 
„Uniunii democratice", a decla
rat că guvernul trebuie să de
misioneze.

La 15 octombrie presa a pu
blicat o declarație a Partidului 
progresist în care se cere de a- 
semenea demisia imediată a lui 
Themelis și Macris și ținerea de 
alegeri parlamentare.

Guvernul a încercat să închi
dă dezbaterile în parlament. 
Kanellopulos, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a decla
rat că „chestiunea este epuiza
tă" și că nu trebuie să mai fie 
discutată. Dar în urma protes
telor majorității deputaților din 
opoziție s-a hotărit să se conti
nue dezbaterile.

După cum anunță ziarul „A- 
nexartitos Typos", guvernul a 
pregătit un decret prin care se 
interzice presei grecești să pu
blice știri în legătură cu ches
tiunea Merten. 

sprijină politica lor criminală. 
Dar noi nu sîntem singuri, avem 
și noi aliați. Avem cei mai buni 
a-liați din lume — o treime din 
omenire, întregul și puternicul 
lagăr socialist.

Walter Ulbricht a arătat că 
imperialiștii americani și oame
nii care domină în statul de la 
Bonn, se tem de un referendum 
popular cu privire la dezarma
rea generală și completă. Rezul
tatul acestui referendum ar fi 
neîndoielnic întrucît majoritatea 
coyîrșitoare a omenirii, inclusiv 

populația din Germania occiden
tală, cere dezarmarea generală 
și completă.

P.C. din Japonia trebuie să fie 
pe deplin conștienți de seriozi
tatea situației care s-a creat și 
să-și dedice toate eforturile 
luptei împotriva forțelor reacțio
nare venale care reînvie mili
tarismul și încurajează organi
zațiile de dreapta, pentru lich’-, 1 
darea banditismului organiio^x73 6 
lor de dreapta și pentru den 
guvernului liberal democrat сягі- 
dus de Ikeda.

președintele Partidului Socialist 
din Japonia.

Participanții la miting au adop
tat în unanimitate o rezoluție de 
protest adresată guvernului japo
nez în legătură cu asasinarea preșe
dintelui Partidului socialist din 
Japonia.

rea străină contribuie prin e- 
xemplul său la extinderea luptei 
popoarelor din țările Americii 
Latine împotriva preponderentei 
străine

Vorbind despre lucrări^ se
siunii Adunării Genei.. " a 
O.N.U., L. Toledano a subliniat 
că au trecut timpurile cînd Sta
tele Unite puteau impune în 
mod nestînjenit voința lor restu
lui lumii, deoarece în prezent 
situația în lume a luat o altă 
întorsătură. Toledano s-a pro-
nun{at cu fermitate pentru re
stabilirea drepturilor legale ale 
Republicii Populare Chipeze în 
O.N.U.

Creșterea luptei 
clasei muncitoare 
în Coreea de sud

PHENIAN 17 (Agerpres)
Potrivit știrilor sosite din Co

reea de sud lupta clasei muncitoa
re ăud-coreene pentru drepturile 
sale, împotriva intensificării ex
ploatării, ia amploare tot mai ma
re. Din ianuarie pînă în septem
brie a.c. în Coreea de sud s-au în
registrat 146 de acțiuni revendica
tive ale muncitorilor dintre care în 
85 de cazuri muncitorii au obținut 
satisfacerea revendicărilor lor.

în Coreea de sud crește rapid 
numărul organizațiilor care reunesc 
in rîndurile lor tot mai mulți mun
citori. Numai după evenimentele 
din aprilie, în urma cărora a fost 
răsturnat regimul sîngeros al lui 
Li Sin Man, în Coreea de sud au 
luat ființă 216 organizații munci
torești din care fac parte peste 
27.000 de oameni. în prezent în ța
ră se numără în total 837 organi
zații muncitorești care reunesc în 
rîndurile lor peste 334.000 oameni.
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