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Seara în cluburi •
Pregătiri pentru concurs ■♦

Săptămîna viitoare, va avea « 
loc la Deva, concursul forma- i 
fiilor artistice de amatori din ț 

cadrul cooperativelor meșteșu
gărești din toată regiunea. In 
vederea acestor întreceri (orga- 

j nizate anual) la cluburile „Jiul" 
I Petroșani și „Minerul" Lupeni 

au loc în aceste zile repetiții in
tense la care participă zeci' de 
tineri cooperatori.

♦ Artiștii amatori de la coo
perativa din Petroșani au obți
nut pînă acum multe succese pe 
scenele din Petroșani, Călan și 
Deva. Ei sînt hotărîți ca și de 
data aceasta să păstreze aceas
tă frumoasă tradiție de a se 

.înapoia cu diplome de la con
cursul la care vor participa. 
Alături de dansurile populare 
romînești, de scenetele, recită
rile, melodiile populare, artiștii 
cooperatori din Petroșani vor 
prezenta și dansul țigănesc 
mult apreciat în concursurile 
care au avut loc anul trecut.
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Conferințe
Miercuri, 9 noiembrie în ju

rul orei 17, sala Palatului cul
tural din Lupeni se umpluse de 
tineri și vîrstnici, muncitori și 
intelectuali din localitate. La 
ora anunțată ei au primit cu 
vii aplauze pe tovarășul Eu
gen Rodan, secretar al Consi
liului general A.R.L.O.S. care 
a conferențiat despre „Coexis
tența pașnică — necesitate vi
tală a epocii noastre".

După conferință a urmat un 
lrumos program artistic pre
zentat de formațiile artistice 
din cadrul clubului minier din 
localitate.

Tovarășul Eugen Rodan a - 
prezentat conferința amintită f 
mai sus și la clubul C.C.V.J. t 
din Petroșani, joi la orele 17. t 
Conferința audiată de un nu- : 
meros public s-a bucurat (ie ț 
succes. j

Citiți în pagina 4-a
• A luat sfîrșit Festivalul 

filmului romînesc la Paris.
• Memorandumul guvernului

R. P.D. Coreene.
• Situația din Congo.
• Amănunte în> legătură cu 

răscoala din Vietnamul de 
sud.

• Noi treceri ale militarilor 
vest-germaniî în R.D. Ger
mană.

• Creșterea șomajului în
S. U.A.

In incinta U- 
zinei de reparat 
utilaj minier din 
Petroșani a a- 
părut nu de 
mult o adevăra
tă librărie cu 
cele mai noi 
cărți din literar 
tura tehnică, be
letristică și po
litică. De aici, 

muncitorii uzinei 
au I 
să-și 
cărțile 
chiar 
După 
vede și 
șeul 

chioșcul de cărți 
de la U.R.U.M.P.
este vizitat 
permanență 
mulți prieteni 
cărții.

posibilitatea 
procure 

dorite 
în uzină, 
cum se 

în cli- 
alăturat,

Proletari dfair toate țările, unift-v3ț! ^^2^.
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Ini sectorul II al minei Uri can î, brigada de mineri condusă 
de Poloboc Constantin se numără nrintre brigăzile fruntașe în 
lupta pentru creșterea continuă a productivității muncii. Din a- 

ч batajul lor, tinerii mineri din această brigadă extrag cite 0,200- 
0,500 tone de cărbune peste plan de fiecare post prestat. IN CLI
ȘEU : Minerii Ciuleanu Gheorghe, Cioban Iordache, Pîrghie Tra
ian, Nicolescu Cornel din brigada lui Poloboc s-au adunat la 

sfat în jurul șefului lor de schimb, Nichita Gheorghe.
----------------- O-----------------

Minerii din Vulcan obțin succese
Ainînsemnate

578 tone de cărbune 
cocsificabii peste plan

La sectorul I al minei Vulcan, 
sector care în ultimiie trei luni 
a obținut cele mai bune rezul
tate în întrecerea socialistă pe 
mină, lupta pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor • de plan 
continuă cu multă însuflețire. 
Minerii de aici au extras pînă 
la 7 Noiembrie peste producția 
planificată 578 tone de cărbune 
cocsificabii, prin creșterea ran
damentului pe sector peste cel 
fixat cu aproape 400 kg. de căr
bune pe post. Această însemna
tă depășire a productivității 
muncii se datorește bunei orga
nizări a lucrului în abataje, în
cadrării în posturile planificate 
și elanului cu care s-a muncit 
în abataje.

La rezultatele arătate au con
tribuit din plin majoritatea bri
găzilor. Minerii din brigada con
dusă de Bogdan Gheorghe, lu- 
crînd cu un randament care în
trece pe cel planificat cu peste 
1000 kg. de cărbune pe post, au 
extras în plus de plan 200 tone 
de cărbune. Brigada lui Moraru 
Nicolae. care de asemenea a de
pășit cu 600 kg. cărbune pe post 

dat peste 
151 tone

randamentul fixat, a 
producția planificată 
de cărbune.

succesSarcini de plan cu 
îndeplinite

Colectivul sectorului II conti
nuă să obțină însemnate suc
cese în activitatea de producție.

.

№

Sîxnbătă
12 noiembrie

1860 i'1

In
planul pe sector a fost de- 
cu peste 260 tone de căr- 
cocsificabil de bună calî- 

randamentul obținut înire- 
pe cel fixat cu 130 kg. de

muncă
primele 7 zile din luna în 

curs, 
pășit 
bune 
ta te, 
cînd 
cărbune pe post.

Minerii din brigada lui Bor- 
dea Emanoil au obținut în fron
talul din stratul 15 unde lucrea
ză, un randament care întrece 
pe cel prevăzut cu aproape 1.400 
kg. de cărbune pe post, fapt ca
re a făcut ca producția extrasă 
de ei să fie mai mare decît cea 
planificată cu 300 tone. Minerii 
din brigada condusă de secreta
rul organizației de bază, Drob 
Gheorghe, depășind productivi
tatea muncii cu peste 28 la sută 
au extras în plus de plan 5? 
tone de cărbune iar brigada lui 

Zold Francisc 57 tone de cărbune.

S. EKART

Organizația de partid 
pentru utilaje

adunarea generală de dareîn
de seamă și alegeri a organizației 
de partid de la Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani, s-a 
dezbătut amplu activitatea comite
tului de partid, pentru mobilizarea 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor la îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentului de între
cere.

Intre cifre și fapte

în perioada la care se referă da
rea de seamă, colectivul U.R.U.M 
Petroșani, în frunte cu comuniștii, 
a depus eforturi susținute pentru 
obținerea de rezultate cit mai bune 
în producție.

în acest an volumul total al 
producției globale a crescut cu 13 
la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Productivitatea 
muncii a fost depășită cu 5,7 la 
sută față de sarcina planificată. 
La utilaje miniere, planul a fost 
realizat în proporție de 200,88 la 
sută. De asemenea, s-a îmbunătățit 
simțitor calitatea produselor, a 
crescut gradul de calificare a mun
citorilor iar mișcarea de inovații 
și raționalizări a luat amploare.

Din inițiativa comitetului de par
tid al uzinei a fost organizat un 
concurs de inovații legat de me
canizarea pe scară mai largă a 
procesului de producție, de aplica
rea unor noi procese tehnologice 
în principalele secții ale uzinei. 
Această inițiativă a stîrnit un viu 
interes în rîndurile muncitorilor.

Nici o brigada de mineri sub plan

Colectivul nunei Petrila 
aproape de obiectivai stabilit

Luna octombrie, ca de altfel 
și primele zile de muncă din 
noiembrie au fost deosebit de 
rodnice pentru colectivul minei 
Petrila. De aici, economia na
țională a primit peste plan mai 
bine de 5200 tone de cărbune. 
La mină s-a extras în medie 

peste 1,240 tone de cărbune pen
tru fiecare post prestat. Aceste 
rezultate, care situează colecti
vul minei în primele rînduri ale 
întrecerii socialiste pe bazin, 
sînt rodul asigurării brigăzilor 
de mineri a condițiilor de mun
că bune, ajutorului1 acordat pen
tru ca toate să-și poată înde
plini și depăși sarcinile de plan. 
Din cele 60 de brigăzi de la a- 
bataje și pregătiri, aproape 50 
de brigăzi și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile avute în octom
brie.

In cea mai mare parte a aba
tajelor, minerii au obținut ran-, 
damente superioare celor plani
ficate, ca urmare a aplicării cu 
succes a inițiativei de sporire a 
productivității pe fiecare post 
prestat. Așa de pildă, la secto
rul III în abatajele conduse de 
Jurca Ioan, Baciu Grigore, Belu 
Sabin, Cîșlaru Ion, Kando Ni
colae și alții, s-a lucrat cu un 
randament mediu de 6,100-7,200 
tone pe post față de 3,200—4,600 
tone pe post rit a fost planifi
cat. In octorftbrie toate brigăzile 
de la abatajele și pregătirile a- 
cestui sector, și-au depășit sar
cinile avute, ceea ce constituie 
un deosebit succes. Cu randa
mente mai mari decît cele sta
bilite au muncit și brigăzile con
duse die Sidorov Vasile, Nisto- 
reanu Gheorghe, Firoiu loan, 
Păsărică Nicolae și altele de la 
sectorul II, precum și cea mai 
mare parte din brigăzile de mi
neri de la sectoarele Г și IV.

In acțiunea pentru ridicarea 
tuturor brigăzilor la nivelul în
deplinirii ritmice a sarcinilor de 
plan la mina Petrila, un aport 
considerabil a adus comitetul 
sindicatului eare, îndrumat și a- 
jutat de comitetul die partid, a 
intervenit la timp cetind maiș
trilor mineri să se ocupe mai 
bine de ajutorarea brigăzilor 
care întîmpinau greutăți în mun
că. Acest lucru s-a făcut atît prin 
intermediul „foilor volante" cît 
și prin discutarea decadală a 
situației îndeplinirii planului de 
către brigăzile miniere la fieca-

miniere ieftine și de 
tehnicienilor și inginerilor de la 
U.R.U.M.P. In urma acestui con
curs numărul inovațiilor înregis
trate și aplicate a crescut cu 27 
la sută în comparație cu anul 1959

Organizația de partid a îndru
mat conducerea uzinei pentru in
troducerea tehnicii noi, pentru per
fecționarea procesului de producție. 
Drept rezultat, în cursul anului 
curent, la Uzina de reparat uti
laj minier s-a introdus sudura au
tomată la stîlpii de abataj, forjarea 
în matrițe închise a diferitelor pie
se pentru stîlpii de abataj, proce
deu prin care a fost redus prețul 
de cost pe unitatea de produs cu 
18 lei față de indicele planificat.

Au fost însă perioade cînd co
lectivul U.R.U.M.P. nu și-a înde
plinit planul de producție la unele 
sortimente. La sfîrșitul trimestru
lui I a.c. colectivul uzinei, pe lin
gă faptul că nu-și realizase sarci
nile de plan, avea și o pierdere 
de 1.500.000 lei la prețul de cost.

Organizația de partid, comuniș
tii uzinei Spau situat în fruntea 
luptei pentru lichidarea acestei 
rămînerii în urmă. Cu ajutorul or
ganelor superioare lucrurile s-au 
îndreptat, s-a îmbunătățit aprovi
zionarea uzinei cu materii prime 
și semifabricate. Organizarea între
cerii, desfășurarea unei lupte sus
ținute pentru economii, pentru 
creșterea productivității, întărirea 
disciplinei în muncă a stat mereu 
în atenția comitetului de partid, 
în trimestrele II și III s-a ob
servat o îmbunătățire simțitoare a 

re sector în parte. Formele aces
tea ale muncii organizatorice 
au dus la mobilizarea maiștri
lor mineri pentru ajutorarea bri
găzilor cu rezultate mai slabe. 
Un rol deosebit de important îl 
are de asemenea întrecerea pen
tru cel mai bun maistru, cea mai 
bună brigadă pe sector și pe 
mină.

Potrivit situației din centra
lizatoare în luna octombrie la 
Petrila doar 12 brigăzî (6 bri
găzi de la abataje și 6 de la 
pregătiri) au rămas, sub plan. 
Dacă se analizează mai atent 
situația se poate vedea că din 
cele 12 brigăzi rămase sub plan, 
doar cîteva au înregistrat rămî- 
neri considerabile sub plan, cea 
mai mare parte din ele și-au în
deplinit totuși în mare măsură 
normele cerute. Așa de pildă la 
sectorul II brigada lui Budtaroiu 
Ion, a rămas cantitativ sub plan 
cu 9,5 la sută, dar norma cerută 
și-a îndeplinit-o în proporție de 
109,3 la sută. La fel brigada lui 
Gaia 
și-a 
sută, 
107,6 
toare 
duse 
ciu Ioan, Alexe 
Anton și altele.
muncă asigurate au fost bune 
pentru toate brigăzile miniere, 
la cea mai mare parte din cele 
care nu și-au îndeplinit sarci
nile existînd însă situații de ex
ploatare defavorabile în anumite 
perioade de timp.

In primele zile de muncă din 
noiembrie, la mina Petrila s-au 
obținut rezultate care confirmă 
hotărîrea colectivului de aici de 
a munci mereu mai bine, mai 

cu spor. Minerii petrileni extrag 
de pe acum o cantitate de căr
bune pe zi la nivelul sarcinilor 
de plan ce le vor reveni pentru 
primele luni din 1961, ei1 obțin 
zilnic peste 1,170 tone cărbune 
Pe Posț; Aceasta, Confirmă , .că 
la mină există condiții pentru 
ca în mod ritmic toate brigă
zile de mineri să-și realizeze și 

sa-și depășească sarcinile de plan. 
Mergînd pe linia de pînă acum, 
colectivul minei Petrila este a- 
proape de obținerea unui succes 
deosebit și însemnat, acela de a 
avea toate brigăzile de la aba
taje și pregătiri cu planul înde
plinit și depășit!

ingu GH. DUMITRȘSCU 

Grigore de la sectorul IV, 
îndeplinit planul 94,8 la 
iar norma în proporție dej 
la sută. Situații asemănă-' 
prezintă și brigăzile con-, 

de Șofalvi Dominic, StanK 
" loan, Petruș' 

Condițiile de

Insuflețitorul luptei 
bună calitate

economice. S-au recupe-
1.300.000 lei din pierde-

activității 
rat peste 
rile avute la prețul de cost pe pri
mul trimestru, rămînînd de recu
perat diferența de 171.000 lei..

Succesele puteau fi 
mai mari

Membrii și candidații de partid 
prezenți la adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri nu s-au 
declarat mulțumiți de realizările 
obținute. In cadrul fiecărei secții 
au existat numeroase rezerve in
terne care valorificate puteau șă 
facă realizările colectivului mai 
mari. Tovarășul Legrand Iosif, in
ginerul șef al uzinei, a arătat prin 
exemple concrete cum unii maiștri 
și șefi de secție neglijează efec
tuarea unor mici mecanizări care 
ar fi asigurat obținerea unor rea
lizări mai bune. La secția de cons
trucții metalice, inginerul Resiga 
Aurel, șeful secției, nu a aoordat 
atenția cuvenită ridicării nivelului 
tehnic al producției, folosirii pe 
scară largă a sudurii automate, 
care -putea aduce uzinei economii 
importante. De asemenea, unii 
maiștri din secțiile turnătorie, cons
trucții metalice și altele nu se ridi
că la nivelul sarcinilor de produc
ție, nu analizează profund desfă
șurarea procesului tehnologic, nu 
asigură utilizarea din plin a ca
pacităților de producție și aproVi-

Z. ȘUȘTAC

(Continuare in pag. 3-a)
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ASTA-I PE MAȘURA MEA

lu raza raionului nostru dincolo 
de zona fagului, către zona alpi
nă, se ridică falnica pădure de ră- 
șinoase în care predomină specia 
molid (Picea excelsa). Ea crește, 
se dezvoltă, ne oferă priveliști mi
nunate, aer ozonat și nici nu bă
nuim că acești copaci — podoabă 
a munților noștri — sînt pîndiți 
de diferiți dăunători și atacuri crip- 
togramice cu care silvicultorii duc 
o luptă continuă.

Unul dintre cei mai frecvenți 
dăunători ai pădurilor noastre de 
molid este Ips Typographus (gîn- 
dacul mare de scoarță al molidu
lui) un fel de gîndac de 4—5 mm. 
care se 
molidului 
scoarță și 
treptat la 
tacate.

In acest an, în raza Ocolului 
silvic Lupeni s-au desfășurat lu
crări de combatere a acestui gîn
dac pe circa 50 ha.

Pentru prinderea acestor gîndaci 
au fost instalați 100 arbori cursă 
cu care s-a capturat fabuloasa cifră 
de 120 milioane de gîndaci.

Dacă ai prinde acești gîndaci 
bucată cu bucată, socotind un gîn
dac pe secundă, și prinzînd în con
ținu cîte 8 ore pe zi ar
4.166 zile, sau 138 luni și 26 zile, 
ceea ce înseamnă 11 ani și 6 luni. 
Iată ce muncă titanică au înlo
cuit cei peste 100 de arbori cursă, 
care au scăpat de la uscat mii de 
falnici molizi.

JICAREANU GH. 
tehnician silvic

infiltrează prin scoarță 
și șapă galerii între 
lemn, ducînd în mod 

uscarea exemplarelor a-

trebui

In aceste 
dud viatul 
de toamnă 
tind 
ploaie, îți biciu
iește fața, cei care 
ascultă ■ la apara
tele de radio in 
căldura camerei 
sau citesc o carte 
la lumina becu

lui, nu au de un
de ști că pentru a 
li se asigura aces
te condiții, lucrea
ză intens, infrun- 
tînd intemperiile 
naturii, zeci de e- 
lectricieni. Priviți 
numai pe acești ti
neri de la Uzina 
electrică Vulcan : 
munca lor le cere, 
pe lingă o înaltă 
calificare și un 
simț de adevărați 
acrobați pentru a 
se putea menține 
pe acești stîlpi de 
inaltă tensiune, a- 
gățati la zeci de 
meri înălțime.

pur 
picături de

Proiectul celui mai mare cinematograf 
din Moscova

In apropiere de noul hotel „Var
șovia" se va construi cel mai mare 
cinematograf din Moscova — cu 
4.000 locuri. Potrivit concepției ar- 

. hitecților, sala de spectacole va 
putea fi folosită nu numai pentru

4

proiectarea filmelor obișnuite pen
tru ecran, lat și panoramice dar și 
ca sală pentru diferite întruniri 

Noul cinematograf va fi utilat 
după ultimul cuvînt al tehnicii.

Toamna lui ’950 
cii de podoaba lor 
nînd sub ei un covor de frunze veș
tejite de un galben ruginiu. Pe dru
mul ce duce spre mina Lupeni mer
gea cu pași mari și apăsați o cruce 
de voinic. Trecătorii își întorceau 
capul. Totul la acest om, 
în floarea vîrstei, atrăgea atenția. 
~ : cioplit

statura de uriaș, 
Și 

Și 
trădau

Capul puternic 
granit, 
mari 
largi 
îl

Palatul tineretului din blan-Bator
Recent, la Ulan Bator a avut loc 

inaugurarea festivă a Palatului ti
neretului mongol.

Clădirea cu trei etaje a palatu
lui are 200 de camere și ocupă o 
suprafață de peste 10.000 
Palatul tineretului au fost 
jate trei săli mari : sala 
tră" cu 500 locuri pentru 
tarea de filme, sala „verde”

Prima fabrică de
Anul acesta, în orașul Oschatz 

a început construirea primei fabrici 
de mătase din sticlă din R.D. Ger
mană. Noua întreprindere va intra 
în funcțiune la începutul anului 
1963 și va produce anual 1.800 
tone de mătase din sticlă.

Din mătasea din sticlă în com
binație cu rășini poliestetice se ob

m.p. In 
amcna- 
„albas- 
prezen- 

de

dans și sala „albă“, de concerte, 
cu aproximativ 800 locuri.

Palatul dispune de o bibliote
că cu un fond de cărți de aproxi
mativ 10.000 volume, un punct me
dical, un atelier de croitorie, o sa
lă de mese etc.

In cadrul Palatului tineretului 
mongol vor funcționa permanent 
opt cercuri diferite.

mătase din sticlă
țin materiale sintetice întărite cu 
fibre de sticlă care posedă proprie
tăți excepționale și pot fi folosite 
in numeroase scopuri aproape în 
toate ramurile economiei națio
nale. Ele sînt folosite și în cons
trucții în locul vergelelor de oțel, 
întreprinderea va prelucra materii 
prime din țară.

Mașina „vorbitoare"
Inginerii din Sverdlovsk au rea

lizat o „mașină vorbitoare" care 
citește textele speciale pentru orbi.

Principiul funcționării mașinii se 
bazează pe transformarea luminii 
în curent electric,. Cartea este așe
zată într-o, casetă iar sistemul op
tic acționat de un mic motor elec
tric se deplasează încet de-a lun
gul rîndurilor. Imaginea literei în
tunecă în capul optic 8 rezistențe. 
Semnalele sonore caracteristice ob-

ținute astfel, sînt amplificate, iar 
apoi transmise printr-un difuzor.

Omul citește cartea captând su
netele muzicale. Intr-un minut un 
orb poate capta 300—400 sunete

Prin realizarea 
toare se creează posibilitatea de 
da oamenilor lipsiți de vedere 
variată pregătire profesională

------- ----- O------
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ciolănoase. 
strâița cu 
că nu-i

parcă în 
mîinile 

Gacii 
ciucuri 

de prin
partea locului ci tocmai hăt de 
departe, din țara Oașului. Cînd a 
ajuns la poarta minei, paznicul îl 
întrebă :

— Ce dorești dumneata ?
— Io, aș vrea să mă bag la mi

nă la lucru. ,
— Atunci ia-ț pe aici, că în 

partea asta e biroul unde se fac 
angajările.

— Mulțam fain.
Cînd statura lui uriașă acoperi 

cu totul ușa biroului, funcționara 
cea cp foile de angajare făcu o 
mină de mare mirare. Apoi se por
ni pe rîs zicînd în glumă.

— Păi bine omule dar ce mamă 
și tată ai avut dumneata de ai 
crescut cît un munte ?

— Apăi să nu fie cu supărare 
mama a fost mai mărunțică da’ 
tata era cam tot de măsura mea.

...Pelega, șeful unei brigăzi de 
mineri ce lucra pe acea vreme la 
înaintări in piatră, era un om des
tul de voinic. Dar pe lîngă noul 
său ortac părea cam mărunțel.

l
•De ce lipsește iaurtul

— Și zici că-ți place mineritul ?
— Place. Cred că asta-i meseria 

pe măsura mea.
— Atuncea-i bine, și după cîte 

am auzit ești oșan și oșeni-s mi
neri harnici.

Pină s-a inițiat în meserie a tă
cut mîlc. Dar apoi Oșanu se arăta 
mereu nemulțumit. Cînd perfora, 
apăsa cu o mînă pe un perforator 
și cu alta pe altul. La încărcatul 
sterilului însă bombănea într-una 
Cică, lopata-i mică și coada ei sla- - 

Ortacii s-au înțeles să-i facă 
în glumă o lopată pe măsura 
Zis și făcut. Pun ei treaba la 
cu cei de la atelier, și-i fac 

o lopată cît două din acelea 
minerești. Ii pun și o coadă din 
țeavă tare. Cînd Oșanu dădu cu 
ochii de lopată a luat-o în mînă 
a cîntărit-o din ochi și a zîmbit 
mulțumit.

— No, ce zici, îți place ? Asta-i 
pe măsura ta ? — îl tachinâ șeful 
brigăzii.

— îmi place, da’ parcă nici asta 
nu-i chiar pe măsură

Ortacii au pufnit în rîs, iar unul 
îl luă în răspăr.

— Apăi măi fîrtate pe măsura 
ta nu-s nici grinzile de gorun cu 
care armăm, că te joci cu ele de 
parcă-s vreascuri, nu-i nici budinca 
de apă că de o pui la gură o dai 
gata din cîteva înghițituri. Ție ți-ar 
trebui o lopată ca de excavator să 
încarci sterilul, 
și o lăturoaie 
tîmperi foamea 
pe șut.

•— Că bine 
ar fi bune, dar 
de încarcă piatra, 
zînd cu ochii.

...N-au fost prea 
crustate pe răbojul 
lui îi veni rîndul să plece în con
cediu. Cînd s-a întors la șut nu-i 
venea 
lor o namilă de mașină cu o cupă 
mai mare decît un coș de moară. 
Lopata ia-o de unde nu-i.

— Ce mi-ați făcut cu bunătatea 
de lopată ? — se adresă el necăjit 
ortacilor.

— Acum avem „lopata" ăsta — 
îi răspunseră ei zîmbind.

— De voinică-i voinică 
vedem ce poate — spuse 
neîncrezător.

— O să vezi îndată — 
punseră ortacii.

Cutând după pușcare, cînd 
șina de încărcat steril adusă 
Uniunea Sovietică începu să încarce 
vagonetele făcînd ca sterilul să 
scadă văzînd cu ochii, Oșanu nu-și 
putu reține o exclamație de ui
mire.

— No, vedeți, asta-i pe măsura 
mea, da încă și mai și.

D. CRIȘAN
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J De mult timp din magazinele*, 
» noastre alimentare și T.A.P.L. lip- j 
« sește un sortiment căutat, iaurtul • 
J — ne sesizează tov. Pap I. din ? 
j Petroșani. Mi-ат pus întrebarea ’
♦ de multe ori, ne scrie dînsul, oare ’’
♦ de ce în Petroșani, un oraș apro-1

r „І.тл âлмі л.. — ...f *

♦ іи?* tunn лти șiair ae in j

♦ această direcție cu tovarășul Al- * 
I mășan care m-a asigurat că de mii-» 
J ne — așa s-a botărît — se va găsi» 
; iaurt in magazinele de ptine ală- J 
J turi de cornuri și covrigi. Numai ♦ 
! că de atunci a trecut mai mult de | 
J două săptămîni și iaurt tot nu se»
♦ găsește. Pînă la urmă am aflat', 
j totuși cauza. Intrînd în magazinul • 
« de pline nr. 3 am primit un răs-» 
ș puns categoric : „Nu primim iaurt« 
j pînă ce l.C.l.L.-ul nu ia borcanele *,
♦ goale care ne blochează magazi ’
I nul". *
’ Când oare tovarășii care răs- » 
ț pund de acest lucru se vor îngriji J
♦ să se găsească iaurt la magazine ?... J

vizionat din abundență cu ntărfw. » 
de larg consum, nu poți găsi to î 
tuși iaurt ? Am stat de vorbă tn J

în-multe luni 
vremii. Oșanu-

să-și creadă ochilor. In galeria

da’ să 
Oșanu

La fabrica de mașini pentru 
gări din Dresda a intrat în pro
ducția de serie o nouă mașină 
complet automată pentru confecțio
narea țigărilor. Aceasta este prima 
mașină complet automatizată din lu
me, care poate produce 30 diferite 
mărimi de țigări. în 8 ore ea pro
duce pînă la 5.000 țigări pe care 
le ambalează în cutiile lor, înlo
cuind munca a circa 13 muncitori.

răs-îi
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ma- 
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ți-

dintre călători

au urcat ulti- 
pardesiele sau 
și apoi auto-

stația de la tunel, urcă alte 
persoane și înafara faptului 
împiedică de butucii din mâ
nu se întîmplă nimic deose-

foarte
cu ajutorul mîinilor,

CUGETĂRI ȘI MAXIME
•Iubești, munica, respectă via (a

Și conștiința îți vai lumina fața.
• Puterea e un lucru de mare preț și

Totuși cîteodată numai cu ea nu faci lucru mare.
Lacrimile sînt apa cea mai curată
Totuși cu ele nu poți spăla orice pată.
Leneșul umblă după lucru iarn-a-vara
Și nu găsește să colinde toată țara.
Cînd muncești cinstit și nu te minți
In mii de feluri fericirea poți s-o simți.
Din cîți rugi sînt în pădure
Nu toți cîți împung, fac mure.

are deci o mare valoare

Intr-adevăr, multe putea
spune despre felul în care își fac 
datoria șoferii, taxatorii, controlo
rii de pe autobuzele locale I.C.O. 
Dar nu despre toți aceștia e vorba 
de data aceasta, ci despre felul 
cum înțeleg să se comporte unii 
călători.

Pentru a observa acest lucru, a- 
junge să faci o singură călătorie, 
să spunem de la Petrila la Petro
șani la ora 14. Nu interesează în 
ce zi faci această călătorie, numai 
să fie zi lucrătoare. Faptele se 
repetă aproape identic în toate 
zilele de lucru.

La plecarea din Petrila, în au
tobuz nu sînt decît 10-12 persoa
ne dintre care cîteva cu doi bu
tuci introduși cu „grijă" între scau
ne, sub picioarele vecinului.

La 
5—6 
că se 
șină, 
bit.

Dar adevărata „plăcere" a unei 
asemenea călătorii începe abia a- 
tunci cînd autobuzul sosește în sta
ția din dreptul porților Uzinei de 
reparat utilaj minier. De obicei la 
această oră, în stația de aici gă
sești în jur de 15—20 persoane aș
teptând autobuzul în perfectă or
dine : în rîndul întâi 3—4 bărbați, 
mereu cam aceași (femeile nu ajung 
nici o dată în primul rînd), în rin-

dul doi, 6—7 ș.a.m.d. Odată cu 
deschiderea ușilor autobuzului, în
cepe urcarea : înainte ca cei din 
primul rînd să fi reușit să pună 
măcar un picior pe scară, toți sînt 
inghesuiți în peretele opus al auto
buzului de năvala următoarelor rîn- 
duri (a căror forță, să nu uităm, 
crește progresiv de la rînd la rînd, 
cu cîte trei persoane.

Aceasta se repetă cu cea mai 
mare exactitate în fiecare zi, deși 
dintr-o simplă privire îți poți da 
seama că I.C.O. Petroșani, n-a 
lărgit nici măcar cu un centimetru 
ușile autobuzelor în comparație cu 
ziua precedentă și deci șansele de 
a introduce trei persoane dintr-oda- 
tă pe deschizătura ușei de circa 
un metru sînt tot atît de reduse.

Dar pasagerii autobuzului, supus 
unui asemenea asediu, nu se descu
rajează. își aruncă în luptă toate 
forțele și cînd, în sfîrșit, dimensiu
nile celor trei din primul rînd au 
fost reduse cu ajutorul acestei pre
se, la cele necesare introducerii 
lor în bloc pe ușa autobuzului, a- 
par „întârziațiî". Aceștia, de obicei 
sînt un grup de 4—5 care, execu
tând o serie de manevre, 
complicate, 
picioarelor și a tot ce poate fi pus 
în acțiune în asemenea cazuri, reu
șesc să înlăture întreaga coloană 
din fața ușii și să pătrundă primii 
îa autobuz.

Coloana fiind dezorganizată, se 
permite depășirea unora de către 
alții, astfel că mai devreme sau 
mai târziu, în funcție de înălțime 
și forță, reușesc toți să se urce. 
Bine înțeles locuri pe scaune nu 
se mai găsesc, ele fiind ocupate de 
cei care au urcat... pe ușa din față.

în sfîrșit, se închid ușile (dacă 
se ’ mai pot închide), se redeschid 
încă de două trei ori pentru ca fe
meile care, evident, 
mele, să-și retragă 
poșetele dintre uși 
buzul pornește.

Aproape jumătate
își scot bilete fără invitație. Apoi, 
la insistențele taxatoarei, se mai 
prezintă încă 2—3 cetățeni. Alții, 
mereu aceeași, nu aud glasul taxa
toarei, deși aceasta nu-și prea me
najează coardele vocale.

Oare de ce cetățenii Capitalei, 
pot urca în autobuze în liniște, în 
ordine, fără înghesuială și scot bi
lete chiar fără să fie nevoie de 
invitația taxatoarei ? Sau de ce lo
cuitorii Constanței pot coborî din 
troleibuze fără nasturi „decedați" 
și fiecare pune biletul în coșul de 
hîrtii.

Cînd vor înțelege și unii cetă
țeni din Petroșani că respectarea 
regulilor la urcare și coborîre din 
autobuz duce la îmbunătățirea 
transportului în comun.

A. EDELȘTEIN
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Din experiența

Muncă stăruitoare
Tovarășul Feher Mihai e un 

muncitor tînăr, dar cunoscut in 
întregul atelier al minei pentru stă
ruința cu care muncește, pentru 
exemplul personal înaintat pe ca- 
re-1 dă în fața colectivului. E 
membru de partid, iar la recentele 
alegeri comuniștii din sectorul 
electromecanic al minei Aninoasa 
l-au ales în biroul organizației de 
bază. In producție, în cadrul bi
roului. tovarășul Feher are multe 
îndatoriri, dar el găsește timp pen
tru a-și îndeplini cu cinste sarcina 
de propagandist al unui cerc de 
studiere a Istoriei P.M.R., în care 
sînt încadrați 15 membri de partid 
din atelier.

Feher Mihai a îndrăgit de mai 
multă vreme munca de propagan
dist. A condus cercuri și cursuri 
ale învățămîntului politic U.T.M., 
iar anul trecut, după ce a devenit 
membru de partid, i s-a încredințat 
un curs seral. Anul acesta conduce 
un curs de studiere a Istoriei 
P.M.R

— Deși sînt de mai mulți ani 
propagandist — spunea tov. Fe
her — munca în cadrul cercului 
este pentru mine mereu nouă, in
teresantă. Am avut prilejul anul 
acesta să fiu propagandist la ace
lași cerc cu tovarășul lonescu 
loan, care îndeplinește de mulți 
ani aceasta muncă. Din experiența 
lui bogată, am avut multe de în
vățat. Am înțeles că pentru a asi
gura ținerea în cerc a unor lecții 
interesante, propagandistul trebuie 
să cunoască temeinic nu numai ma
terialul bibliografic, ci să citească 
literatură, să fie la curent cu eve
nimentele interne și internaționale, 
să știe să scoată în evidență ceea 
ce este important, esențial în ca
drul fiecărei lecții. In cercul nostru 
lecțiile nu se citesc, ci sînt expuse 
liber. Noi, cei doi propagandiști 
ai cercului, urmărim ca fiecare 
cursant să vină pregătit la ședin
țele de învățămînt, pentru că nu
mai astfel pot fi purtate discuții 
rodnice în seminarii..

Ce măsuri s-au luat pentru ca la 
ședințele cercului toți cursanții să 
vină pregătiți ?

In primul rînd s-a asigurat fie
cărui cursant posibilitatea de a-și 
procura materialului bibliografic 
necesar studiului. Majoritatea mem
brilor cercului au caiete în caț£ 

iîși iau notițe la predare și în ca
drul studiului individual.

O metodă bună folosită de bi
roul organizației de bază de la ate
lierul eleccro-mecanic este aceea i 
că cu o săptămînă înainte de șe- ;

Organizația 
pentru utilaje

(Urmare din pag. 1-a)

zionarea la timp a locurilor de 
muncă cu materialele necesare.

Mai mulți vorbitori au criticat 
comitetul de partid pentru faptul 
ca nu a controlat în suficientă mă
sură activitatea unor organizații de 
bază din secții asupra felului cum 
desfășoară munca politică pentru ex
tinderea pe scară mai largă a între
cerii pe profesii. O bună parte din 
cei care au luat cuvîntul au ară
tat că organele sindicale din uzi
nă nu au luptat în permanență 
pentru folosirea din plin a tim
pului de lucru, nu au făcut totul 
pentru reducerea în mai mare mă
sură a rebuturilor, pentru îmbu
nătățirea calității produselor.

Cu fața spre viitor
In centrul atenției adunării au 

stat sarcinile ce revin colectivului 
uzinei din Directivele celui de-al 
III-lea Congres al partidului și 
din documentele Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 31 octombrie — 1 
noiembrie 1960. S-a discutat pe 
larg despre sarcinile privind lăr
girea sortimentelor, ridicarea ni
velului tehnic al producției, îm

propagandi ș tilor

— rezultate bune
dința cercului, membrii biroului, 
precum și propagandiștii, stau de 
vorbă cu toți cei încadrați în îo- 
vățămintul de partid și se intere
sează de felul cum se pregătesc 
pentru ședința cercului, dacă au 
studiat materialul. Cu acest prilej 
propagandiștii pot da ajutor cursan i 
ților care întîmpină greutăți și ase 
fel cursanții vin pregătiți la șe
dința cercului.

Bineînțeles, atunci cînd cursan
ții au studiat temeinic materialul 
bibliografic, ei vin cu drag la șe
dința cercului, dornici de a discu
ta despre cele învățate, de a lă
muri sau adînci unele probleme. 
Așa se petrec lucrurile în cercul 
de studiere a Istoriei P.M.R. con
dus de propagandiștii Feher Mi
hai și lonescu Ioan de la mina 
Aninoasa. La cele două lecții ți
nute pînă în prezent au participat 
toți cursanții, înregistrîndu-se ast
fel o frecvență de sută la sută. La 
primele două lecții axate pe Rapor
tul tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la Congresul al III-lea 
al P.M.R. au participat activ la dis
ecții tovarășii Burlac Petru, Kurta 
Maria, Burlac Ștefan, Pleștiu Du
mitru și alții. Propagandiștii cer
cului pun un mare accent pe par
ticiparea tuturor tovarășilor la dis
cuții, îi îndeamnă pe acei tovarăși 
câtora la început le vine greu să 
ia cuvîntul, subliniază eforturile a- 
celor cursanți care se străduiesc 
să învețe și aduc un aport mai 
mare la discutarea temeinică a 
problemelor, pentru ca exemplul 
lor să fie urmat.

Munca stăruitoare a propagan
diștilor cercului, grija lor pentru 
pregătirea personală, pentru spri
jinirea și îndrumarea studiului 
cursanților, sprijinul dat de bi
roul organizației de bază dă în- 
tr-adevăr rezultate bune : cercul de 
Istorie a P.M.R. de la atelierul 
electromecanic este un cerc cu ac
tivitate bună. In cadrul acestui 
cerc membrii de partid își înde
plinesc sarcina de a învăța necon
tenit,- de a-și ridica nivelul politic . 
și ideologic.

В. I. :
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de bază din secții, nu »-a urmărit 
în suficientă măsură îndeplinirea 
hotărîrilor luate, n-au fost infor
mați comuniștii asupra felului în
care au fost rezolvate propunerile 
făcute de ei în adunările de partid

Pe viitor comitetul de partid 
trebuie să acorde o mai marc aten
ție problemelor economice, folosi
rii din plin a capacităților de pro
ducție. Trebuie intensificată între
cerea pe profesii, extinsă experien
ța bună acumulată în acest an, îm
bunătățită necontenit calificarea 
profesională a muncitorilor.

Acestea sînt obiectivele în jurul 
cărora comitetul de partid și co
muniștii de la U.R.U.M.P. trebuie 
să mobilizeze întregul colectiv. In 
această direcție trebuie să fie în
dreptată munca politică a membri
lor și candidaților de partid, a ac
tivului fără de partid și a agi
tatorilor

Adunarea generală a adoptat 
măsuri menite să îmbunătățească 
activitatea de viitor. S-au stabilit 
sarcini și obiective concrete și mo
bilizatoare. Noul comitet va trebui 
să acorde o atenție deosebită rea
lizării fiecărei prevederi, să des
fășoare o activitate susținută pen
tru traducerea in viață a sarcini
lor ce revin colectivului din docu
mentele celui de-al III-lea Con
gres al 2.M-R,

Schimburile de mărfuri pe anul 1961 
între R. P. Romînă și India

In urma tratativelor care au 
avut loc la București, între de
legația comercială romînă și de
legația comercială indiană, joi, 
10 noiembrie 1960, s-a semnat 
protocolul privind schimburile 
de mărfuri pe 1961, în cadrul 
acordului comercial existent în
tre R. P. Romînă și India.

Conform protocolului semnat, 
R. P. Romînă va exporta în In- 

de partid — insaflețitorul luptei 
miniere ieftine și de bună calitate

bunătățirea calității mașinilor și 
utilajelor miniere.

Creșterea continuă a producti
vității muncii și reducerea prețului 
de cost, folosirea deplină a capaci
tății de producție și mai buna or
ganizare a muncii, a arătat tov. 
Farkaș Emerik, directorul uzinei, 
sînt căile prin care putem da mi
nelor din Valea Jiului mai multe 
utilaje și piese de schimb, putem 
da patriei mai multe economii. Noi 
trebuie să executăm în scurt timp 
cele peste 400 de comenzi vechi 
primite încă la începtul anului pe 
care le-am neglijat. In anul ce ur
mează, Direcția comercială a 
C.C.V.J. va trebui să ne aprovizio
neze ritmic cu materialele nece
sare, să putem trece la producția 
în serie a stîlpilor de abataj. Pe 
viitor preocuparea principală a 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor din uzina noastră trebuie 
să fie îndreptată spre ridicarea cali
tății produselor, spre reducerea re
buturilor și obținerea de cît mai 
multe economii. In uzină există 
stocuri de piese supranormative în 
valoare de peste 1.500.000 lei, pie
se care trebuie date acolo unde se 
simte nevoie de ele.

In cuvîntul lor Moisă Mihai, Șer- 
ban Francisc, Bojenescu Alexandru

PE №MELE MATERIALELOR PUBLICATE

„Șantierului 
de preparare>

Șantierele sînt o priveliște obiș
nuită în Valea Jiului. Se cons
truiesc blocuri de locuințe, școli, 
cinematografe, băi, alimentări de 
apă, funiculare, silozuri și atîtea 
alte obiective social-culturale și 
industriale care contribuie la dez
voltarea și înflorirea continuă a 
raionului nostru.

Din primăvara acestui an, a mai 
fost deschis încă un șantier nou — 
șantierul pentru construirea noii 
uzine de preparare a cărbunelui. 
Această lucrare, prevăzută în Di
rectivele Congresului este deosebit 
de importantă și urgentă, ea tre
buind să fie gata în termenul pre
văzut. De aceea constructorii de 
pe acest șantier se străduiesc să 
execute lucrările într-un timp cît 
mai scurt, pentru a se putea în
cadra în prevederile proiectului.

Printre lucrările importante în 
perioada actuală pe acest șantier 
este devierea albiei Jiului. Mun
cind cu o deosebită însuflețire, e- 
chipele de mecanici — dragliniști 
au reușit ca într-un termen scurt 
să taie o albie nouă apei pe o lun
gime de peste un kilometru, al că
rui mal trebuie căptușit cu piatră. 
Pentru aprovizionarea cu cantită
țile necesare de piatră, s-a încheiat 
un contract cu întreprinderea de 
industrie locală „6 August" din 
Petroșani, stabilindu-se cantitatea 
totală de livrat, ca și eșalonarea 
livrărilor pe zile în cantitățile și 
sortimentele cerute de procesul teh
nologic al lucrării. Transportul pie
trei la șantier, potrivit înțelegerii 
intervenite, trebuie să-l facă ma
șinile I.R.T.A. Dar, înțelegerea a 
rămas pe hîrtie, căci ea nu este 
respectată. Nefiind asigurată la timp 
cu piatra necesară, lucrarea de de
viere a Jiului înaintează încet, pe- 
riclitînd realizarea la timp și a 
altor lucrări.

De acest aspect al sprijinirii ac
tivității constructorilor de la șan
tierul nou s-a mai ocupat ziarul 
nostru. In articolul intitulat „Șan
tierului noii uzine de preparare, 
tot sprijinul" publicat în numărul

dia utilaj petrolifer, echipament 
energetic, electromotoare, mo
toare Diesel, mașini-unelte, di
verse produse chimice și farma
ceutice, hîrtie și alte mărfuri. 
India va exporta în R. P. Ro
mînă minereu de fier, fire și țe
sături de bumbac, produse de 
iută, piper, ceai, piei, shellak, 
mică și alte mărfuri.

și alții au arătat că pentru îmbu
nătățirea continuă a muncii în uzi
nă, comitetul de partid și orga
nizațiile de bază trebuie să des
fășoare o largă muncă politică, să 
studieze temeinic posibilitățile fie
cărei secții pentru a putea stabili 
măsuri tehnico-organizatorice co
respunzătoare.

*•

La lucrările adunării generale au 
participat tov. Lazăr David, mem
bru al Biroului Comitetului re
gional de partid, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid Pe
troșani și tov. Karda Zoltan, se
cretarul comitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Tovarășul Lazăr 
David, după ce i-a felicitat pe co
muniștii , de la U.R.U.M.P., și prin 
ei pe toți oamenii muncii din uzi
nă pentru realizările dobîndite, a 
făcut o amplă și documentată ana
liză a posibilităților care există în 
uzină pentru realizarea și depăși
rea sarcinilor economice, pentru 
îmbunătățirea muncii de partid.

După ce a reliefat principalele 
realizări dobîndite anul acesta de 
colectivul uzinei, tov. Lazăr s-a 
oprit asupra unor lipsuri din munca 
vechiului comitet de partid. In adu
nările generale ale organizațiilor 

noii uzine 
tot sprijinul” 

3414 din 5 octombrie, a fost cri
ticată atitudinea conducerii între
prinderii „6 August care nu res
pectă prevederile contractului sem
nat, nelivrînd cantitățile de piatră 
cerute. Tov. Biro loan, vicepreșe
dinte al comitetului executiv al 
Sfatului popular raional, a cercetat 
pe teren situația șantierului și a 
carierei de piatră, în urma cărui 
fapt s-au preconizat o seamă de 
măsuri pentru îndreptarea situației.

Au trecut de atunci săptămînile 
una după alta, dar la șantierul 
uzinei de preparare, piatra continuă 
să vină cu... țîrîita. Ba mai mult 
I.R.T.A., din diferite motive nu a- 
sigură numărul suficient de mașini 
pentru transportat piatră de la ca
rieră la șantier.

De aceeași problemă ziarul s-a 
ocupat și în nota „Mai multă piar 
tră pentru... pietrari" publicată în 
numărul 3424 din 16 octombrie în 
care se critică faptul că nu se tri
mite suficientă piatră pe șantier, 
ceea ce determină ritmul lent al 
lucrărilor de pietruire.

S-au scurs aproape două săptă- 
mîni de la publicarea acestei note, 
dar măsuri de remediere nu s-au 
luat. De pildă, în ziua de 27 oc
tombrie, la transportul pietrei au 
lucrat numai 3 mașini de la 
I.R.T.A. și una de la „6 August”, 
care nu au transportat nici 100 to
ne piatră la un loc.

Din cauza lipsei de piatră, La 
carieră mașinile stau lâ încărcat 
cite 1—2 ore, iar ca urmare a fap
tului că lipsesc utilajele și se încar
că manual, caroseriile mașinilor se 
degradează.

In prezent, se duce între condu
cerile I.R.T.A. și „6 August” o ciu
dată discuție : fiecare caută să pu
nă vină pe celălalt pentru faptul 
că șantierul nu este aprovizionat 
cu piatra necesară.

— Nu pregătim mai multă pia
tră căci nu sînt mașini să o trans
porte — spune conducerea de la 
„6 August".,

— Nu dăm mașini mai multe, 
pentru că nu au ce transporta și 
apoi ne distrug autocamioanele, 
spun tovarășii de la I.R.T.A.

în acest timp, șantierul suferă, 
neputîndu-se încadra cu lucrările 
în termenele prevăzute.

Pînă cînd oare ?...
Au uitat oare tovarășii Altman 

Gavrilă — directorul întreprinderii 
„6 August" și Kapelar Aladar, con
ducătorul autobazei I.R.T.A. că da
toria lor principală este să lupte 
cu toate forțele pentru realizarea 
sarcinilor stabilite de Directivele 
Congresului ? Așa ajutor dau două 
întreprinderi socialiste șantierului 
noii uzine de preparare ?

S. M.
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TEATRUL DE STAT 
PETROȘANI 

prezintă s 
sîmbătă 12 și duminică 13 
noiembrie 1990, orele 19,30 

„IN AJUN" 
Piesă în 4 acte, 7 tablouri 

de Alexei Arbuzov 
după romanul Iul 
Ivan Turgheniev 
Regia artistică: 
Ariana Kunner
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A N И N Ț
Întreprinderea Centrala ' 

Termoelectrică Paroșeni or- '! 
ganizează un concurs pe * 1 * * * J 
data de 1 decembrie 1960 ;
pentru ocuparea următoare- > ’ 
lor posturi vacante : <

Inginer principal reparații , 
termomecanice ]

Maistru, șet tură, cazane ;
Maistru, șef tură, turbine ■ ; 
Maistru, șef tură, electrică ; 
Inginer P.R.A.M i
Inginer principal repara- , 

ții electrice
Maistru principal repara- 1 

ții cazane
Maistru reparații tui bine 
Inginer termotehnic i
Candidați 1 vor depune la ; 

secretariatul întreprinderii 
pînă la data de 28 noiem- ' 
brie 1960 următoarele acte: <

— Cerere.
— Diploma de inginer ; 

(pentru posturile de Ingî- d 
ner) 1

— Diploma de absolvire a 1 
unei școli tehnice de maiștri, i 
în specialitate sau a unei ‘ 
școli echivalate de Ministe- , 
rul învățămîntului și Cui- , 
turii (copie — pentru pos
turile de maiștri) J

— Autobiografie
— Certificat de naștere ’ 

tip R.P.R. (copie)
Lămuriri suplimentare la 

serviciul plan și organizare» -j 
muncii.

ANUNȚ
Cooperativa „Sprijinul mi- j 

nier“ Lupeni, aduce la cu- ' 
noștința populației din Uri- 
cani, Lupeni, Vulcan, Is- 
croni și Aninoasa că, in ca
drul secției de conferii1 Lu- i 
peni și Vulcan se primate ' 
comenzi de confecții blănă- ! 
rie și cojocărie cu materia- I 
Iul clientului.

De asemenea execută orice J

■w.■■ '
I
■ 

comenzi de confecții c&ptu- i? 
șite cu Nană, cu materialul 
dlentulni.

i 
I

O.LL. PreiBse Indnslnale
PETROȘANI

Aduce la cunoștința 
cumpărătorilor că maga
zinele industriale din tot 

- raionul oferi cumpărăto
rilor un bogat sortiment 
de articole pentru sezo
nul de iarnă.

Paltoane pentru băr
bați, femei și copiii, 
costume bărbătești 
și pentru copil, 
taloare femei, 
bocanci pentru băr
bați, femei și copii, 
ghete pentru copii, 
cizme cauciuc, 
postav, finet, bar- 
chef, sibir etc.



4 steagul roșu

A luat sfîrșit Festivalul 
filmului romînesc 

la Paris
PARIS 11 (Agerpres).
In cadrul Festivalului filmu

lui romînesc de la Paris, la ci
nematograful „Vendome" au fost 
prezentate în fața unui numeros 
public, filmele: „Intr-o diminea
ță după ploaie", „In vîrtejul dan
sului", „Valea lalomiței** și pro
ducțiile lui Ion Popescu Gopo, 
„O poveste ca-n basme" și 
„Homo Sapiens".

Cineastul francez Andre Mar
tin a prezentat pe cineastul ro- 
rnîn Ion Popescu Gopo și a vor
bit despre valoroasa producție 
de desene animate a R. P. Ro
mîne.

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

Uzita Iii Ulan Dill!! 
la Iteia

ATENA 11 (Agerpres). TASS 
transmite:

Ziarele anunță că la șfîrșitul 
lunii octombrie Atena a fost vi
zitată de Allan Dulles, condu
cătorul Agenției centrale dte in
vestigații a S.U.A. Vizita de 
trei zile a acestuia a fost păs
trată în cel mai strict secret.

Reprezentanții americani din 
Grecia, după ce au confirmat 
vizita lui Dulles la Atena, au 
susținut că această vizită a fost 
făcută din „motive personale**. 
După cum anunță mai multe 
ziare, principalul țel al vizitei 
lui Dulles a fost inspectarea ser
viciilor americane de spionaj și 
informații din Grecia, precum șl 
intensificarea activității de spio
naj îndreptate împotriva țărilor 
din lagărul socialist.

’ ----- O------

Olanda intensifică pregătirile 
militare în Irianul de vest

HAGA 11 (Agerpres).
Ministerul de Război al Olan

dei a instituit funcția de „co
mandant al forțelor armate** din 
Irianul de vest.

După cum anunță serviciul de 
informații, această măsură este 
legată de apropiata sporire a e- 
fectivului forțelor armate din a- 
ceastă regiune. In funcția de co
mandant a fost numit contra
amiralul Platerink.

Conferința de presă a lui Kennedy
NEW YORK 11 (Agerpres) 
La 10 noiembrie, John Ken

nedy, care a fost ales președinte 
al Statelor Unite ale Americii, 
a organizat la Hyannis Port 
(Massachusetts) o conferință de 
presă.

Kennedy a anunțat că a a- 
dresat lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului dte Miniștri 
al U.R.S.S., o telegramă ca răs
puns Ia felicitările care i’-au fost 
aduse cu prilejul alegerii sale în 
postul de președinte al S.U.A.

Noi treceri ale militarilor
vest-germani în

BERLIN 11 (Agerpres).
In Republica Democrată Ger

mană: continuă să se stabilească 
militari din Bundeswher care re
fuză să participe la înarmarea 
atomică a Germaniei occidenta
le, înfăptuită sub conducerea 
foștilor ofițeri din Wehrmachtul 
nazisit. In ultimul timp au ce
rut să li se acorde azil politic 
în Republica Democrată Germa
nă fruntașul Werner Roi din di
vizia motorizată de infanterie 
nr. 1 din Hannover—Bothfeld, 
pilotul Adolf Kaluta din regi
mentul de instrucție al aviației

Memorandumul guvernului R.P.D. Coreene ДІецегва preiediotelDi Miliții Higei
PHENIAN 11 (Agerpres).
La 10 noiembrie a fost publi

cat la Phenian memorandumul 
guvernului R.P.D. Coreene cu 
privire la unificarea pașnică a 
Coreei, întocmit în legătură cu 
includerea problemei coreene pe 
ordinea de zi a celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. Guvernul R.P.D. Coree
ne declară că problema coreea
nă nu trebuie să fie examinată 
în O.N.U.

R.P.D. Coreeană, se arată în 
memorandum, a depus eforturi 
sincere, chiar din primele zile 
ale existenței sale, pentru lichi
darea scindării artificiale a ță
ri și unificarea pașnică a Co
reei. Aceste eforturi s-au lovit 
însă de împotrivirea S.U.A. și a 
autorităților sud-coreene.

Guvernul R.P.D. Coreene In
sistă ca problema, unificării paș
nice a Coreei' să fie rezolvată 
de poporul coreean însuși, fără 
amestec din afară, prin ținerea 
în sudul și nordul țării a unor 
alegeri generale libere pe prin
cipii democratice. El a propus 

ca măsură tranzitorie crearea li
nei confederații a Coreei de sud 
și de nord. Această confedera
ție prevede, în condițiile menți
nerii provizorii a actualelor sis
teme politice din Coreea de sud

^căderile rezervelor de aar

WASHINGTON 11 (Agerpres)
După cum relatează corespon

dentul din Washington al agen
ției France Presse, în momentul 
cînd John Kennedy a cîștigat ar 
legerile prezidențiale din S.U.A., 
Departamentul Finanțelor a a- 
nunțat o nouă scădere, cu 216 
milioane dolari, a rezervelor de 
aur ale Statelor Unite, Această 
scădere s-a produs în decursul 
a numai două zile, ridicînd ast
fel la 900 milioane dolari pier
derile de aur suferite de S.U.A. 
în cursul celor trei luni cît a 
durat campania electorală.

Potrivit agenției, de la înce
putul anului 1960 rezervele de 
aur ale Statelor Unite au scăzut 
cu 1.400.000.000 dolari față de 
numai un miliard în cursul anu
lui 1959.

Kennedy a declarat că l-a ru
gat pe Allan Dulles să rămînă 
în funcția de conducător at A- 
genției Centrale de Investigații 
și pe Edgar Hoover în funcția 
de director al Biroului Federal 
die Investigații. Kennedy a spus 
că atît Dulles cît și Hoover au 
acceptat aceasta.

Kennedy a declarat de aseme
nea că l-a numit pe juristul! 
Clark Clifnoord din Washington 
ca reprezentant al său de legă
tură cu guvernul Eisenhower.

R. D. Germană
militare situat în apropiere de 
Nurnberg, soldatul Albert Bilski 
din batalionul de tancuri din 
Hanovra.

Ziarul „Berliner Zeitung" a 
publicat interviul lui Johannes 
Becke, fost fruntaș în Bundtes- 
wehr din batalionul de rachete 
antiaeriene nr. 23 de la Bocholt, 
care a declarat că împreună cu 
200 de soldați vest-germani a 
urmat în Statele Unite un curs 
pentru manevrarea rachetelor 
„Nike**. Aceste rachete au fost 
achiziționate de Germania occi
dentală pentru înzestrarea Bun- 
deswehrului.

și de nord, crearea unui Comi
tet național suprem din repre
zentanții celor două guverne, 
care să coordoneze în special 
dezvoltarea economică și cultu
rală a Coreei de sud și de nord.

Guvernul R.P.D. Coreene cere 
în mod insistent retragerea din 
Coreea de sud a trupelor ame
ricane și reducerea efectivelor 
forțelor armate din Coreea de 
sud și de nord1 pînă la maximum 
100.000 de oameni în fiecare 
țară.

REDACȚIA ȘB ADMINISTRAȚIA : Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu- Dej nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

Dacă Organizația Națiunilor 
Unite, se spune în memorandum, 
consideră că este de datoria sa 
să acționeze în conformitate cu 
principiile și prevederile Cartei 
sale, ea trebuie în primul rînd 
să ia măsurile necesare pentru 
retragerea imediată din Coreea 
de sud a trupelor americane ca
re ocupă Coreea die sud sub 
firma O.N.U.

Organizația Națiunilor Unite 
trebuie de asemenea să dizolve 
„Comisia O.N.U. pentru unifica
rea și refacerea Coreei**, care 
este folosită ca instrument al 
politicii agresive a S.U.A.

Guvernul R.P.D. Coreene își 
exprimă în încheiere încrederea 
fermă că cererile juste expuse 
mai sus, se vor bucura de o a- 
probare unanimă din partea po
poarelor iubitoare de pace din 
toate țările lumii.

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 11 (Ager

pres).
După cum transmite cores

pondentul din Leopoldville al a- 
genției France Presse, la 10 no
iembrie soldații lui Mobutu l-au 
arestat pe Kamitatu, primul mi
nistru al guvernului provinciei 
Leopoldville. împreună cu Ka
mitatu au fost arestați membrii 
familie sale și 15 adepți al săi. 
Arestații au fost internați în ta
băra militară Leopold — punc-

Pozițiile lui Chombe
LEOPOLDVILLE 11 (Ager

pres).
După cum relatează corespon

dentul din Leopoldville al agen
ției Taniug pozițiile lui Chombe 
în Katanga continuă să slăbeas
că, tribul Baluba care este 
foarte numeros în Katanga ac
ționează cu hotărîre împotriva 
regimului marionetă, al acestuia. 
Proclamarea noii provincii „Lua- 
laba" cu capitala Manono care 
ocupă o mare parte din terito
riul Katangăi a constituit o lo
vitură pentru Chombe.

Mișcarea tribului Baluba îm
potriva lui Chombe, arată cores-

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

Misiunea lui Henderson în Africa
FORT LAMY 11 (Agerpres).
La 10 noiembrie a sosit la 

Fort Lamy, capitala Republicii 
Ciad, pe bordul unui avion mi
litar american, Loy Henderson, 
subsecretar de stat adjunct al 
S.U.A., însoțit de un grup de 
„specialiști în problemele A- 
fricii".

Potrivit agenției France 
Presse, vizitele lui Henderson

Vizita în Japonia a 
a R P.

TOKIO 11 (Agerpres).
In continuarea vizitei în Japo

nia, delegația economică a R. P. 
Romîne, condusă de tovarășul 
Mihai Petri, adjunct al Minis
trului Comerțului, a făcut o că
lătorie la Osaka, unde a avut 

convorbiri cu cercuri industriale 
și dte afaceri.

In ziua de 10 noiembrie au

NIAMEY 11 (Agerpres). —
TASS transmite:

Corespondentul din Niamey al 
agenției France Presse relatea
ză că Adunarea Națională a 
Republicii Niger l-a ales pe 
Wmani Diori, în prezent prim-

----------------- О-------- ---------

Amănunte în legătură cu răscoala 
din Vietnamul de sud

NEW YORK 11 (Agerpres). 
Corespondenții din Saigon, ai 

agențiilor de informații din străi
nătate dau amănunte în legătu
ră cu lovitura militară dini Viet
namul de sud.

In dimineața zilei de 11 no
iembrie, colonelul de poliție 
Nguen Van Ту, conducătorul a- 
cestei lovituri, a pus rapid in 
acțiune patru batalioane de pa- 
rașutiști și batalionul 5 al in
fanteriei marine pentru a ocupa 
clădirile guvernamentale, clădi
rea Adunării Naționale, poșta și 
aeroportul. Apoi, trupele sale au 
înconjurat palatul prezidențial — 
reședința lui Ngo Dinh Diem, 
șl o serie de clădiri guverna

tul de sprijin al marionetei Mo
butu.

In ultimele zile Kamitatu a ce
rut cu hotărîre să se pună ca
păt, actelor de samavolnicie co
mise de bandele lui' Mobutu și 
a declarat că la sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U., Repu
blica Congo trebuie să fie repre
zentată de trimișii guvernului 
legai al lui Lumumba șî nu de 
președintele Kasavubu.

După cum subliniază cores-

continuă sa slăbească
pondentul, constituie un factor 
important în evoluția situației 
din Congo.

Străduindu-se să înăbușe lup
ta tot mai îndîrjită a tribului 
Baluba, Chombe ia măsuri pen
tru recrutarea în țările vest-eu- 
ropene ale N.A.T.O. de instruc
tori pentru armata katangheză.

Potrivit agenției France Presse, 
Chombe a declarat că în scopul 
intensificării represiunilor împo
triva rebelilor din tribul Baluba 
efectivul jandarmeriei din Ka
tanga, comandate de ofițeri bel
gieni, va fi sporit la 7.000 oa
meni.

în capitalele noilor state afri
cane sînt prezentate de Depar
tamentul de Stat drept o „mi
siune de bunăvoință".

Judecind după relatările agen
țiilor de informații din străină
tate o manifestare concretă a 
acestei „bunăvoințe" o constituie 
eforturile lui Henderson de a 
impune tinerelor state africane 
„ajutorul" american înrobitor.

delegației economice 
Romîne
început la Tokio, tratativele ofi
ciale în vederea încheierii acor
dului comercial și de plăți în
tre R. P. Romînă și Japonia.

Concomitent, membrii delega
ției romîne continuă vizitele la 
întreprinderi industriale din To
kio și poartă discuții în vede
rea încheierii unor operațiuni de 
import și export. 

ministru al Republicii Niger ca 
președinte.

Alegerea președintelui s-a fă
cut în baza Constituției Repu
blicii Niger care prevede că pre
ședintele republicii este ales de 
Adunarea Națională pe o peri
oadă de 5 ani.

mentale. Legăturile cu palatul 
sînt complet întrerupte.

Potrivit știrilor transmise de 
agențiile străine, trupele răscu
late au fost sprijinite de bata
lionul aflat la capul Saint-Jac
ques șî de unitățile mecanizate 
aflate în jurul Saigonuluî.

Conducătorul loviturii militare 
din Vietnamul de sud a declarat 
că în curînd va fi creat un gu
vern provizoriu și și-a exprimat 
speranța „că toate statele libere 
vor sprijini cauza sa".

Corespondentul din Saigon al 
agenției United Press Interna
tional relatează că deocamdată 
nu se știe nimic despre soașta 
lui Ngo Dinh Diem.

pondentul agenției France Presse, 
Kamitatu controlează o mare 
parte a poliției din Leopoldville 
și arestarea sa poate dezlănțui 
o nouă criză la Leopoldville și 
contraacțiuni din partea adepți- 
lor săi.

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

Creșterea șomajului 
în S.U.A.

WASHINGTON 11 (Agerpres)
După cum relatează agenția 

U.P.I., la 10 noiembrie Seymour 
Wolfbein, directorul brațelor de 
muncă din ministerul muncii al 
S.U.A., a anunțat că în luna oc
tombrie numărul șomerilor din 
Statele Unite a crescut cu 
191.000 de persoane față de lu

na precedentă atingînd 3.579.000, 
adică 6,4 la sută din numărul 
total al brațelor de muncă față 
de 5,7 la sută în luna septem
brie. Agenția americană remar
că că, de obicei, o regiune în 
care numărul șomerilor repre
zintă 6 la sută din numărul bra
țelor sale de muncă este con
siderată de ministerul munții 
drept o regiune „lovită de de
presiune".

Unii lideri ai Partidului de
mocrat au afirmat că guvernul 
republican a oprit în mod inten
ționat publicarea din timp a a- 
cestor cifre pentru a nu aduce 
prejudicii campaniei electorale a 
vicepreședintelui Nixon. Wolfbein 
a recunoscut că aceste cifre pu
teau fi date publicității mai de
vreme.

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

Miting la Havana
HAVANA 11 (Agerpres).
Cu prilejul încheierii congre

selor diferitelor federații ale 
muncitorilor cubani, la Havana 
a avut loc un miting de mase la 
care au luat parte 20.000 de per
soane. Participanții la miting au 
reafirmat hotărîrea clasei mun
citoare cubane de a-și apăra pa
tria, de a lupta împotriva agre
siunii Statelor Unite și de a ri
dica producția.

Muncitorii cubani au donat 
guvernului suma de 145.000 pe
sos pentru cumpărarea de arme 
și avioane, precum și pentru 
sprijinirea reformei agrare.
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