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In actastă perioadă, în fața 
muncii politice desfășurate de 
organizațiile de partid din mi
nele și întreprinderile Văii Jiu
lui stau sarcini deosebit de im
portante. Ne apropiem de sfîr- 
șitul anului, și în această peri
oadă trebuie intensificată lupta 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului pe 1960 — primul an 
al planului de 6 ani ale cărui 
directive au fost elaborate de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
E necesar să fie intensificată 
lupta pentru realizarea în între
gime a angajamentelor privind 
economiile, pentru obținerea în 
fiecare lună pe întreaga Vale a 
Jiului a unei economii de cel 
puțin 1.800.000—2.000.000 lei 
peste plan. O importantă cerin
ță ce stă în fața colectivelor ex
ploatărilor carbonifere este în
tărirea grijii pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui.

Expunerea făcută de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
recenta plenară a CC. al P.M.R. 
privitor la proiectul planului de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anul 1961, oglindește perspec
tivele luminoase ce se deschid 
în fața economiei noastre națio
nale în anul care vine. Organi
zațiile de partid, conducerile în
treprinderilor sînt chemate să 
folosească din plin timpul care 
ne desparte de ianuarie 1961 
pentru luarea tuturor măsurilor 
tehnico-organizatorice și econo
mice care să asigure îndeplini
rea cu succes a sarcinilor pe 
noul an. In perioada care ur
mează, planul fiecărei întreprin
deri pe 1961, defalcat pe sectoa
re, secții etc., va fi dezbătut cu 
toți muncitorii, inginerii și teh
nicienii.

Mobilizarea maselor largi de 
oameni ai muncii la îndeplinirea 
importantelor sarcini ce ne stau 
în față, cere organizațiilor de 
partid să desfășoare o larga 
muncă politică de masă. Un loc 
de frunte în activitatea politică 
de masă trebuie să-l ocupe mun
ca politică de la om la om des
fășurată de colectivele de agi
tatori.

Analiza activității organizații
lor de partid în adunările de 
dări de seamă și alegeri a ară
tat că multe organizații de par
tid, nu au acordat atenția cu
venită colectivelor de agitatori, 
activizării lor, atragerii tuturor 
agitatorilor la o muncă susținu
tă de mobilizare a colectivului 
respectiv la îndeplinirea sarci
nilor economice elaborate de 
partid. Dacă la Filatura Lupeni, 
la U.R.U.M.P., în cîteva sec
toare ale minei Uricani organi
zațiile de partid s-au ocupat de 
conducerea și instruirea colecti
velor de agitatori, reușind astfel 
să mobilizeze colectivele respec
tive spre succese de seamă, alte 
organizații de partid neglijează 
în mod cu totul nepermis in
struirea și activizarea colective
lor de agitatori. Organizația de 
bază nr. 4 de la mina Lonea, 
nr. 3 de la mina Lupeni, nr. 1 
de 1? Fetrila, o bună parte a or
ganizațiilor de bază de la mina 
Aninoasa neglijează de multă 
vreme instruirea și activizarea

colectivelor de agitatori. O par
te a brigăzilor de mineri de la 
Lonea, Aninoasa, Petrila rămîn 
în urmă. Organizațiile de bază 
din aceste sectoare nu au in
struit șî antrenat colectivele de 
agitatori să desfășoare o largă 
muncă politică de masă pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri, 
și în primul rînd pentru alege
rea șistului începînd încă din 
abataje, pentru mobilizarea mi
nerilor și tehnicienilor la măsuri 
concrete în vederea îmbunătăți
rii calității cărbunelui — pîr- 
ghie importantă în lupta pen
tru reducerea prețului de cost. 
Colectivele de agitatori pot și 
trebuie să contribuie efectiv la 
mobilizarea minerilor, muncito
rilor și tehnicienilor la crește
rea productivității muncii, la in
tensificarea luptei pentru eco
nomii.

O importantă contribuție o 
pot aduce agitatorii la populari
zarea largă a sarcinilor de plan 
pe anul 1961. Comitetul raional 
de partid a chemat colectivele 
din întreprinderile Văii Jiului să 
desfășoare larg întrecerea socia
listă, să îmbunătățească orga
nizarea procesului de producție, 
spre a lucra încă din luna no
iembrie a anului curent la ni
velul sarcinilor de plan pe anul 
1961.

Pentru ea agitatorii să con
stituie un sprijin prețios al or
ganizațiilor de partid în înde
plinirea sarcinilor ce le stau în 
față, este necesar ca noile bi
rouri ale organizațiilor de bază 
să acorde importanța cuvenită 
muncii cu agitatorii. Noile bi
rouri trebuie să treacă de îndată 
la reorganizarea și lărgirea co
lectivelor de agitatori, la in
struirea lor în legătură, cu pro
blemele înspre ■ care -trebuie 
să-și îndrepte atenția. Instrui
rea agitatorilor, care tre
buie făcută cel puțin odată pe 

' lună, trebuie să țină seama 
de cele mai importante sarcini 
ce stau în prezent în fața colec
tivelor minelor și întreprinderi
lor noastre : îndeplinirea la toți 
indicii a sarcinilor de plan pe 
1960, realizarea în întregime a 
angajamentelor privind obține
rea de economii, creșterea conti
nuă a productivității muncii, dez
voltarea întrecerii pe profesii, 
îmbunătățirea calității cărbune
lui. Agitatorii trebuie să contri
buie din plin la luarea tuturor 
măsurilor pentru asigurarea în
deplinirii sarcinilor de plan pe 
anul 1961 începînd din primele 
zile de muncă ale

Să folosim din 
vele de agitatori 
rea maselor largi 
muncii ia îndeplinirea importan
telor sarcini elaborate de partid, 
in lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria 
noastră I

noului an.
plin colecti- 
în mobiliza- 

oameni aide
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Din activitatea îemeilor
Femeile din raionul Petroșani, 

mobilizate de comitetele și comi
siile de femei, participă cu însu
flețire la o serie de acțiuni de 
muncă voluntară. De la începutul 
anului și pînă în prezent, peste 
10.000 de femei au contribuit la 
înfrumusețarea orașelor precum și 
la alte acțiuni. Ele au efectuat 
240.000 ore de muncă voluntară 
ceea ce înseamnă economii de pes
te 548.000 lei. La obținerea aces
tor însemnate succese au contri
buit și femeile de la mina Lupeni. 
De curînd peste 20 de femei au 
curățit și înfrumusețat sălile, bi
rourile și coridoarele clădirii, ac
țiune în cadrul căreia s-au prestat 
50 de ore de muncă voluntară. 
S-au evidențiat tov. Pîrvu Lidia, 
Sass Elena, Indriș Ana, Czerva 
Ana și altele.

ANA RACOLȚA 
corespondentă
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brgan al Comitetului raional P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Colectivul sectorului I I лиг ea — șef de sector ing. Cirlperu 
Vasile — a extras în luna curentă peste plan circa 450 tone de 
cărbune. Printre alte brigăzi care au contribuit la acest frumos 
rezultat sînt și cele conduse de Berindei Aurel și Burdea Nico- 
lae care se află în întrecere înire ele. IN CLIȘEU: Brigadierul 
Burdea Nicoiae dă înainte de intrare în schimbul II, indicații
șefului său de schimb, minerul Porcea loan, despre felul cum să ♦ 
muncească schimbul său. Ca și în luna trecută, acum brigada T 
obține zilnic cîte 5,200—5,700 tone de cărbune pe fiecare post • 
prestat. i
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Colectivului Uzinei de reparat 
utilaj minier din Petroșani îi re
vine 
nelor 
piese 
sului 
zinei 
acest an minelor noastre sute 
de tone de piese de schimb, mii 
de metri liniari de tuburi de ae- 
raj, însemnate cantități de ar
mături metalice pentru armarea 
în fier a galeriilor, precum și 
numeroși stîlpi metalici de aba
taj.

In ultimile două trimestre pro
ductivitatea muncii pe întreaga 
uzină a crescut simțitor și s-ău 
realizat economii la prețul de 
cost în valoare de 1.306.000 lei. 
La toate aceste rezultate obți
nute o contribuție importantă a 
avut-o desfășurarea tot mai lar
gă a întrecerii pe profesii. In 
secțiile uzinei se întrec pentru 
titlul de cel mai bun pe profe
sie 217 muncitori, 11 maiștri și 
4 ingineri șefi de secții. La sec
ția, turnătorie, de exemplu, par
ticipă la întrecerea pe profesii 
84 de muncitori, iar la secția 
mecanică 32 de muncitori.

Cum fiecare profesie își are

sarcina de a asigura mi- 
din Valea Jiului utilaje și 
de schimb necesare proee- 
de extracție. Muncitorii u- 
au confecționat și livrat în

specificul ei, iar activitatea ce
lor ce fac parte din ea este ca
nalizată către un scop bine sta
bilit în ansamblul procesului de 
producție, comitetul sindicatului 
uzinei s-a orientat să stabilească 
în întrecerea pe profesii obiecti
ve concrete, mobilizatoare pen
tru fiecare profesie în parte, ca
re luate în ansamblu să ducă la 
realizarea sarcinilor importante 
ale uzinei : creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea cali
tății produselor și obținerea de 
economii peste plan.

C. MATEESCU
(Continuare în pag. 3-a)
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Sectorul 111 al minei Lupeni f 
poate fi considerat pe drept cu- ; 
vînt un sector al tehnicii noi. Trei I 
mari abataje frontale, în care lu- I 
crează brigăzile conduse de tava- ț 
rd;w Spînu Petre, Ghioancă loan І 
și Ghioancă Sabin, dau cea mai * 
mare parte a producției de cărbu- * 
ne. cocsificabil a sectorului. Mi- ! 
litînd pentru îndeplinirea sară- 4

- * 
t 
4
4
4
4
4 
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armării cu J

nit pe care cel de-al 111-lea Con
gres al P.M.R. a pus-o in fața 
industriei carbonifere, 
duce consumul specific 
de mină de la 55 m.c. 
în 1959 la 55 m.c. în 
muniștii sectorului au 
minerii din aceste abataje la in
troducerea larga a < 
stîlpi și grinzi metalice. La lu- ț 
erorile de pregătiri din sector, * 
precum și în preabataje se foto- 4 
sesc de asemenea tot mai larg ț 
înlocuitorii lemnului la lucrările ț 
de susținere. Datorită acestui * 
fapt, în prezent, minerii și tehni- : 
cienii sectorului III al minei Lu- ț 
peni au redus consumul de та- ț 
terial lemnos față de nivelul a- * 
nului 1959 cu 11 m.c. pe mia de t 
tone, lucrînd astfel cu cel mai * 
mic consum de lemn pe mină. ;

de a re
de lemn 

cit a fost 
1965, co- 

chemai
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• Sesiunea Secretariatului 

Permanent al Consiliului 
de solidaritate a țărilor 
Asiei și Africii.

• Alegerile din Okinawa.
• Lucrările Adunării Gene

rale a O.N.U.
• Greva minerilor japonezi.
• Situația din Congo.
• Cine l-a otrăvit pe Felix 

Moumie.
• Evenimentele sîngeroase 

de la Saigon.

• •Comuniștii — fruntașii 
și însuflețitorii colectivului

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației 
de partid de la Filatura Lupeni

Intrecîndu-se pentru titlul de cea mai bună brigadă pe 
mină, minerii de la Uricanl obțin succese de seamă *în pro
ducție. Ei muncesc cu un randament mediu pe mină în jurul a 
1,180 tone pe post. Popularizarea rezultatelor Insă este slabă. 
Așa cum se vede in clișeul nostru doi mineri, Chiriac Con
stantin și llea Petru de la abatajul nr. 8 sectorul 11 privesc 
nedumeriți ta graficul întrece rii pe profesii. Ce rost o avea 
graficul ăsta, se întreabă cel doi, de vreme ce nu arată mai 
nimic din rezultatele noastre ? Intr-adevăr, ce rost are gra
ficul tovarășe președinte al sindicatului minier?

Adunarea gene
rală de dare dte 
seamă și ale
geri a organi
zației de partid 
de la Filatura
Lupeni a constituit un eveniment 
de o deosebită însemnătate în 
viața comuniștilor de la această 
întreprindere. Cu acest prilej ei 
au analizat cu exigență activi
tatea desfășurată de organizația 
de bază în cursul unui an, au 
stabilit măsurile menite să ducă 
la întărirea muncii de partid, a 
activității fiecărui membru și 
candidat de partid, în scopul 
mobilizării cu succes a colecti
vului fabricii la înfăptuirea sar
cinilor de plan sporite pe anul 
1961. Adunarea a avut o mare 

importanță prin faptul că, pentru 
prima dată, drept rezultat al 
creșterii rîndurilor organizației 
de partid din filatură, ea și-a 
ales ca organ conducător un co
mitet de partid

Bilanț al muncii 
cu oamenii

In adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri a organiza
ției de partid de la Filatura Lu
peni comuniștii au discutat mai 
ales felul cum a muncit vechiul 
birou al organizației de partid, 
membrii și candidații de partid, 
pentru mobilizarea colectivului 
întreprinderii la îndeplinirea sar
cinilor de plan. Sporirea pro
ducției, îmbunătățirea continuă 
a calității firelor de mătase — 
iată problemele care au consti
tuit obiectul discuțiilor.

Anul care a trecut a fost pen
tru colectivul fabricii noastre o

perioada bogată 
în realizări, a 
arătat în cuvîn- 
tul său tov. litiu 
Adela. Rezulta
tele sînt în pri

mul rînd rodul muncii organi- 
: zației de partid, a membrilor și 
candidaților de partid cu oame
nii, cu colectivul întreprinderii.

Numeroși participanți la dis
cuții au vorbit despre activita
tea comuniștilor pentru popu
larizarea sarcinilor de plan și 
mobilizarea colectivelor din ca
re fac parte la sporirea produc
ției de fire de bună calitate. 
Membrii și candidații de partid 
au devenit inițiatorii și prin e- 
xemplul lor animatorii întrecerii 
socialiste pe profesii. In primele 
rînduri ale întrecerii socialiste, 
pentru respectarea normelor de 
fabricație, realizarea de econo
mii, îmbunătățirea calității fire
lor și ridicarea indicelor de uti
lizare a mașinilor sînt membrii 
și candidații de partid, între ca
re tov. Farkas Erna. Pintea loan. 
Nan Aurel, Moga Veronica, 
Dumitrescu Ioana, lancu Aure
lia, Albert Magda, Tașcău Pe
tru, Bilahorca Ana. Sălaj an Iu- 
liu. Comuniștii Csontos Petru, 
Varga Ludovic, Krakovski Lu
dovic, Foldesi Francisc, Tura 
Carol se situează în fruntea 
mișcării de inovații.

Activitatea bogată a comuniș
tilor pentru educarea colectivu
lui întreprinderii în spiritul a- 
titudinii noi, socialiste față de 
muncă, al intransigenței față de

1. DUBEK
(Urmare din pag. 3-a)



STEAGUL R»ȘU

CAPAȚ1NĂ VASILE
inginer

JITVEANU ILIE 
muncitor specialist

MA1ERAN GHEORGHE
inginer

GEN
Au trecut 10 ani. La ple

nara C.C. al P.M.R. din 26 
octombrie 1950, tovarășul 
Gheorghe . Gheorghiu-Dej a 
expus liniile directoare ale 
pianului de 10 ani de electri
ficare a țării noastre. Fiecare 
cuvînt a însemnat lumină, 
viață pentru regiuni întregi, 
uitate odinioară de cîrmuirile 
burgbezo-moșierești de tristă 
amintire.

In această istorică plenară 
își găsește actul de naștere 
și termocentrala din Paroșeni, 
alături de marile unități ener
getice ca hidrocentrala de la 
Bicaz, termocentralele de la 
Comănești, Ovidiu II, Doi- 
cești și altele.

Cuvîntul partidului, chema
rea lui a însuflețit pe oame
nii muncii de pe tot cuprinsul 
patriei. Munca plină de ab-

CIFRELE
Statistica e întotdeauna 

seacă. Comparațiile însă, fo- 
losindu-ne de date scoase de 
la diverse rubrici, pot vorbi 
mai mult decît orice alte cu
vinte. Ele, în timpurile noas
tre, oglindesc eroismul în 
muncă a întregului popor con
dus de partid, măsoară par
că pașii care ne apropie tot 
mai mult de țelul pentru care 
muncim — construirea socia
lismului și a comunismului.

Randamentul net al termo
centralei în 1956 a fost de 
peste 20 la sută, azi această 
cifră, ceea ce oglindește de 
fapt perfecționarea procesu
lui tehnologic, este depășită

O A M E
Termocentrala e tînără. Are 

abia 5 ani. In acești ani în
să, odată cu ea, au crescut 
și oameni căliți în lupta cu 
greutățile. Și ce oameni 1 Oa
meni minunați, educați de 
partid, constructori harnici ai 
socialismului.

Trecînd dintr-o secție în al
ta a termocentralei vezi zeci 
și zeci de oameni la posturi : 
la tablourile de comandă, la 
aparatele de sudură, la tur
bine dintre care mulți, foar
te mu Iți chiar sînt tineri.

Începînd de la directorul 
termocentralei tov. Milițescu 
Gheorghe care are 29 de ani, 
continuînd cu mulți alti in
gineri, cu secretarul organi
zației de bază, Sava Petru, 
tot de 29 de ani, poți înșira 
un număr mare de oameni

UN SCURT SCHIMB DE CUVINTE

JULA IOAN
fochist principal

MUNTEANU ROMUL
inginer

In câteva cuvinte, dat fiind 
că timpul a fost foarte scurt, 
cu toții de la termocentrală 
fiind ocupați cu pregătirea 
festivității ce urma să aibă 
loc în acea zi, tov. Milițescu 
Gheorghe, directorul termo
centralei ne-a vorbit despre 
perspectivele de viitor.

— în cadrul planului de 6 
ani colectivului nostru îi re
vin sarcini mărețe. Extinde
rea centralei prin in
stalarea unui nou grup pu
ne în fața noastră sar
cina de a învăța zi de zi pen
tru a putea stăpîni agregatele 
de înaltă tehnicitate pe care 
urmează să le exploatăm.

Cunoașterea cifrelor de 
plan pe anul 1961 cu aproape 
un trimestru înaintea termi
nării anului 1960 face posibi
lă pregătirea tuturor condi
țiilor ca din primele zile ale 
anului 1961 să trecem la rea
lizarea măsurilor din planul 
teKnic, punând un accent deo
sebit pe scăderea consumului 
'specific, în așa fel încît să 
nu depășim 404 gr./kWh.

E Z A
negație a energeti elenilor a 
dat viață mărețelor planuri. 
Acolo unde acum 10 ani abia 
au pășit topografii pentru 
cercetarea terenului, azi re 
înalță puternice unități ener
getice. Cei care au venit in 
Valea Jiului în ultimii ani, 
n-au de unde cunoaște faptul 
că acolo unde azi e termo
centrala Paroșeni, nu era ni
mic, în afară de smîrcuri, de 
băltoace cu apă stătută.

Energeticienii patriei, la 
cel de-al lll-lea Congres al 
partidului, au raportat cu 
mîndrie că planul de 10 ani 
a fost îndeplinit cu un an 
mai devreme; în 1959 s-au 
produs peste 6,7 miliarde 
k-Wh energie electrică ; planul 
de 10 ani s-a realizat cu un 
volum de investiții de 5.5 
miliarde lei mai mic

PĂSTREAZĂ GRAIUL
cu 7 la sută ; din 1956 pînă 
acum consumul specific a 
scăzut cu 18 la sută, dovadă 
a creșterii calificării oameni
lor, a conștiinței lor ; prețul 
de cost — rețineți bine cifra 
care urmează I — a scăzut 
în cei aproape 5 ani de ex
ploatare cu 46 la sută 1 E un 
răspuns demn la chemarea 
partidului de a produce ener
gie electrică tot mai multă 
și mai ieftină. Energeticienii 
termocentralei Paroșeni au e- 
conomisit în 1959 peste 
3.000.000 lei, iar în acest an, 
în cele trei trimestre care au 
trecut, 1.175.000 lei.

Iată o altă cifră. O cifră

NI M I N
care-și datorează maturitatea 
muncii desfășurate pe șantie
rul termocentralei la început, 
iar acum în cadrul secțiilor 
sale în plină funcționare.

Numele comuniștilor Radu 
Vasile, electrician, Diaconu 
Cezar și Jula loan, fochiști 
principali de cazane, a ute- 
miștilor Truică Ioan, Duma 
Pavel, Velicu Miron, Pătraș
cu Gheorghe, Măieran Gheor
ghe rămîn înscrise în istoria 
termocentralei. Ei au crescut 
odată cu termocentrala

Tineretul uzinei care în în
tregime învață ridicîn- 
du-și necontenit calificarea 
profesională, nivelul de cu
noștințe culturale și politico- 
ideologice desfășoară o acti
vitate multilaterală. în acest 
an tinerii termocentralei au

Avem toate condițiile să 
obținem realizări din ce în 
ce mai bune, deoarece orga
nizația de partid, conducerea 
termocentralei, organizațiile 
U.T.M. și de sindicat s-au în
grijit ca întregul nostru colec
tiv să învețe mereu. Astfel, 
aproape 30 la sută din efectiv 
urmează cursurile serale și 
fără frecvență pentru tinere
tul muncitor, avem 20 de 
muncitori și tehnicieni, bur
sieri ai întreprinderii noas
tre, care învață în institute 
de învățămînt superior, ur- 
mînd să devină cadre de nă
dejde ale întreprinderii noas
tre. Tinerii care nu sînt în
cadrați în învățământul de 
stat urmează cursurile în ca
drul a 4 cercuri de minim 
tehnic. Dat fiind cele arăta
te, precum și faptul că dis
punem de agregate și utilaje 
din cele mai moderne asigură 
că în viitorii ani vom obține 
rezultate tot mai frumoase în 
munca noastră, vom îndeplini 
în întregime sarcinile trasate 
de partid.

Tînăra termocentrală Pa
roșeni, una din miile de 
mărturii ale timpurilor noi, 
este și un simbol al marii 
prietenii. La construirea ei 
și-au adus marele aport spe 
cialiștii sovietici, utilajele1 
poartă inscripția „Fabricat în 
U.R.S.S.", majoritatea ingine
rilor care lucrează azi la 
termocentrală și-au făcut stu
diile în U.R.S.S.

Anii, bogați în rod, au tre
cut pe rînd. La 15 aprilie. 
1956, colectivul care lucra 
aici a sărbătorit prima sa 
mare izbîndă : darea în ex
ploatare a primului grup, sin
cronizarea lui cu sistemul e- 
nergetic republican. Dînd în 
exploatare, în 1958, grupul 
2, iar în 1959, grupul 3, ter
mocentrală din Paroșeni a a- 
juns la o putere instalată de 
150 MW.

deosebită. O cifră care acuză 
trecutul și, în același timp, 
grăiește despre grandoarea 
zilelor noastre. Pină la 27 
noiembrie a.c. termocentrala 
va produce 1 miliard kWh 
energie electrică, îndeplinin- 
durși înainte de termen plan- 
nul anual. Știți ce înseamnă 
asta ? înseamnă că această u- 
nitate va produce tot atâta e- 
nergie electrică cită a produs 
întreaga Romînie burghezo- 
moșierească în 1938 ! Așadar 
cifrele își păstrează întruto- 
tul graiul, sec dar convingă
tor. Ele sînt dovezi ale ma
rilor transformări petrecute 
în patria noastră liberă sub 
conducerea partidului.

U N A T I
economisit 563.736 lei la ac
tivitatea de producție, au rea
lizat economii de 342.190 lei 
prin inovații și raționalizări, 
au efectuat 10.236 ore de 
muncă voluntară la colectarea 
fierului vechi și alte acțiuni 
economisind 26.590 lei.

Brigăzi de muncă patriotic^ 
ca cele conduse de tov. 
Popescu Ioan de la secția tur
bine, Ispas Constantin de la 
secția cazane, Ibinceanu loan 
de la reparații construcții, 
sînt fruntașe in acțiunile de 
muncă voluntară.

Tineretul de aici, educat 
într-un spirit nou, muncește 
cu hărnicie în producție, în
vață mereu.

„ARGUMENTE"... CONVINGĂTOARE
Tov. Motoi llie, responsa

bilul cu munca culturală în 
comitetul U.T.M. e un tînăr 
harnic și foarte simpatic. 
Vorbește frumos, convingă
tor... dar nu întotdeauna. 
Am avut cu el o foarte scurtă 
convorbire ;
i — Aveți brigadă artistică 
de agitație î

— Avem...
— Cîrid a dat ultimul pro

gram ?
— La 23 August (?!>).

— Dar echipa de dansuri ?

RĂSPLATA
Sala clubului termocentra

lei se umpluse de oamenii 
veniți la festivitatea organi
zată la 9 noiembrie, cu pri
lejul decorării a numeroase 
cadre de muncitori, ingineri 
și tehnicieni care și-au adus 
contribuția la realizarea pla
nului de 10 ani de electrifi
care a țării.

Cu litere mari, albe, pe 
fond roșu, erau scrise cuvin
tele nemuritoare ale lui Le
nin : „Comunism înseamnă 
puterea sovietică plus electri
ficarea întregii țări“. Pe o 
lozincă mare sta scrisă che
marea : „Trăiască Partidul 
Muncitoresc Romîn, Comite
tul său Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dei".

La masa prezidiului au luat 
loc tovarășii : Raczek loan, 
secretar al Comitetului raio
nal de partid, Bodea loan, 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
regional, Gore Ioan, secretar 
al Sfatului popular regional, 
Momeu Samoilă, președintele 
Consiliului local al sindicate
lor Petroșani, Bardocz Vasile, 
secretar al Sfatului popular 
raional Petroșani, Scolnic An
ton, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Vulcan. 
Milițescu Gheorghe, director 
la I.C.T. Paroșeni, Sava Pe
tru, secretar al organizației 
de bază de la I.C.T. Paro
șeni, Fieraru loan, președinte 
al comitetului sindicatului de 
la I.C.T. Paroșeni, Bădiță 
Miron, secretar al comitetului 
U.T.M. de la I.C.T. Paro
șeni și Dina Maria, munci
toare la I.C.T. Paroșeni.

După ce tov. Fieraru loan 
a deschis festivitatea, a luat 
cuvîntul tov. Milițescu Ghe
orghe, care a făcut un bilanț 
al realizărilor obținute, sub 
conducerea organizației de 
partid, de colectivul termo
centralei. Apoi, tov. Gore 
Ioan a dat citire Decretului 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale privind decorarea 
unor muncitori, ingineri și 
tehnicieni fruntași în muncă 
de la termocentrala Paroșeni.

Rînd pe rînd, li s-a înmî- 
nat tovarășilor ing. Căpățînă

— Tot atunci (?!').
— Cum așa ?
— N-am avut club...
— Dar acum aveți. S-a a- 

menajat un club frumos, cu 
cinematograf, bibliotecă. Și-a- 
poi, în ce privește repetițiile 
de brigadă, de exemplu, s-ar 
fi putut face chiar aici, în se
diul U.T.M. în după-amieze.

— E adevărat, dar e și o 
altă problemă. Nu avem fete. 
Numai băieți...

Vroiam să spun ceva, dar 
rni se părea că, intr-adevăr e

PATRIEI
Vasile, Jula loan, fochist, ing. 
Măieran Gheorghe, ing. Mun- 
teanu Romul, ing. Pătrașcu 
Gheorghe, Radu Vasile, elec
trician, Sava Petru, sudor, 
ing. Truică loan, Jitveanu 
llie, muncitor specialist de la 
termocentrală și tovarășilor 
Stancu Nicolae, Tomescu An- 
ghel, Martinescu loan și Stră- 
jilă Boris de la energocons- 
trucții înalta distincție acor
dată de partid t — Ordinul 
Muncii clasa a IlI-a.

în continuare 26 tovarăși, 
printre care Bădiță Miron, 
Bordei Victor, Furtună loan. 
Biro Ioan, Fieraru Ioan, ing. 
Rouădedeal Filip, ing. Re- 
breanu Alexandru, Stănișel 
Gheorghe și alții au primit 
Medalia Muncii.

In cuvinte calde, în numele 
celor decorați, tovarășii Sava 
Petru, ing. Munteanu Romul, 
Dragomir Gheorghe, Furtună 
loan și Wilke Artur, au mul
țumit partidului pentru grija 
ce li se * poartă oamenilor 
muncii și s-au angajat ca în 
viitor să muncească cu tot 
mai mult spor pentru a pro
duce energie electrică mai 
multă, mai ieftină.

In încheierea festivității a 
luat cuvîntul tov. Raczek 
loan, secretar al Comitetului 
raional de partid, felicitînd 
călduros, în numele Biroului 
Comitetului raional de partid, 
pe cei decorați și familiile 
lor, întregul colectiv al ter
mocentralei, urîndu-i noi și 
importante succese în munca 
de viitor. „Partidul ne pune 
în față sarcini mărețe — a 
spus în încheiere tovarășul 
Raczek loan — pentru a că
ror îndeplinire trebuie să de
punem tot efortul. Mergînd 
neabătut pe linia arătată de 
partid, îndeplinind sarcinile 
trasate de cel de-al III-lea 
Congres al partidului, contri
buim la înfăptuirea socialis
mului în scumpa noastră pa
trie". ,

Asistența, în picioare, a 
ovaționat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Rom®, 
pentru Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

nevoie de fete la un program 
de brigadă, și mai ales la 
dansuri. Așa că am întrerupt 
discuția cu tov. Motoi și-am 
pornit prin întreprindere, ne- 
avînd vreun argument pen
tru a-l convinge.

Dar mare mi-a fost sur
prinderea cînd în întreprin
dere am dat peste numeroase 
„argumente'' sub forma unor 
tinere care munceau la dife
rite locuri de muncă. Nefiind 
sigur că mă voi intîlnî încă 
cu tov. Motoi llie pentru a-i 
spune, am fotografiat două 
„argumente", in persoana ti
nerelor Bușu Ioana (stingă) 
și Wilk Crista, utemiste, bo
binatoare fruntașe. Pe aceas
tă cale aducem tov. Motoi 
llie „argumentul" necesar. 
Sînt încă și alte tinere și nu 
puține la număr. Așa că, prin 
„argumentele" aduse, piedica 
invocată fiind înlăturată do
rim tov. Motoi succes în 
munca de viitor.

Reportaj :
V. FULESI

Foto :
AL. RIEGELHAUPT
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lipsuri, fa{ă de manifestările în
vechite, pentru mobilizarea mun
citorilor la înfăptuirea sarcini
lor puse de partid a dus la re
zultate bogate. Colectivul Fila
turii Lupeni a depășit planul de 
producție la fire cu 11.405 kg., 
planul de sulfură de carbon cu 
19.667 kg. La baza acestor de
pășiri stă sporirea productivită- 

’ ții muncii, care a crescut față 
de anul trecut cu 2,4 la sută. 
Au fost obținute realizări și în 
privința îmbunătățirii calității 
firelor.

Adunarea generală de alegeri 
a constituit pentru membrii și 
candidații de partid din fabrică 
un prilej de a scoate în evidență 
și deficiențele, de a stabili căile 
pentru înlăturarea lor. Tov. 
Strînu loan, Sălăjan Iuliu, Czi- 
fra Ioan au criticat faptul că 
unii ingineri și tehnicieni nu-i 

. ajută suficient pe muncitori în 
întrecerea pe profesii, în dez
voltarea mișcării de inovații și 
raționalizări. Maistrul Breitigan 
I., de pildă, folosește în munca 
sa cu muncitorii metode înve
chite.

Deficiențele în activitatea teh
nicienilor sînt un rezultat al 
slabei preocupări a vechiului 
birou al organizației de bază 
fată de munca acestora, a arătat 
tov. ing. Radulescu Ioan.

In adunarea de alegeri, comu
niștii de la filatură au discutat 
pe larg despre sarcinile sporite 
de plan pe anul 1961. In anul 
viitor întreprinderea va trece 
complet la fabricarea mătăsii, 
în locul celofibrei. Aceasta cere 
să se facă pregătiri din timp, 
să fie terminată adaptarea ma
șinilor de filaj pentru fabrica
rea acestui produs.

Obiectivul principal care va 
trebui să constituie problema 
nr. 1 pentru organizația de par
tid și conducerea întreprinderii 
este îmbunătățirea continuă a 
calității firelor. Activitatea agi
tatorilor, întreaga muncă politi
că de masă trebuie să militeze 
pentru mobilizarea colectivului 
de muncitori și tehnicieni la îm
bunătățirea calității produselor.

Adunarea generală a expri
mat hotărîrea membrilor și can- 
didaților de partid de a-și îm
bunătăți substanțial activitatea, 
să desfășoare o largă muncă 
politică pentru mobilizarea cu 
succes a colectivului întreprin
derii la înfăptuirea integrală a 
sarcinilor puse de partid pe a-

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

la ІІ.Ш.Р. Ійжнеа pe 
(Urmare din pag. l-a)

Obiectivele întrecerii pe pro
fesii ca și rezultatele obținute 
sînt larg popularizate la gaze
ta de perete, în consfătuirile de 
producție lunare etc. La secția 
turnătorie s-a confecționat de 
curînd un panou unde vor fi ex
puse fotografiile fruntașilor în
trecerii pe profesii.

Cele mai bune rezultate în în
trecerea pe profesii le-au dobîn- 
dit muncitorii și tehnicienii sec
ției mecanice conduse de ingi
nerul Sîrbu Sofronie. In cursul 
trimestrelor II și III muncitorii 
și tehnicienii de aici sporind 
simțitor productivitatea muncii 
și îmbunătățind calitatea produ
selor au realizat economii la pre
țul de cost în valoare de 600.000 

.lei. Totodată ei au executat Den- 
tru prima dată un reductor și 
aparate de cuplare la funicular 
și este pe punctul de a fi ter
minată construcția unei prese 
pentru brichete ovoide pentru 
preparație. Forjorul Sereș Ghe- 
orghe din această secție partici- 
pînd la întrecerea pe profesii și-a 
depășit sarcinile planificate cu 
69 la sută, iar prin reducerea 
timpului la diferite lucrări de 
forjare a realizat o economie de 
circa 2000 lei. La secția turnă
torie brigada comunistului Kris- 
taly Ludovic, care participă la 
întrecerea pe profesii a realizat 
economii în suma de 4.200 lei. 
Lucrările executate de membrii 
acestei brigăzi au fost de bună 
calitate.

nul 1961, de a produce fire de 
bună calitate, la nivelul cerin
țelor populației.

Educarea candidaților — 
sarcină de răspundere

Atît darea de seamă cît și dis
cuțiile purtate în adunare au 
subliniat că succesele obținute 
în munca politică de masă pen
tru educarea și mobilizarea co
lectivului întreprinderii la înde
plinirea sarcinilor economice pu
se de partid sînt un rod al întă
ririi organizației de partid din 
fabrică, al rolului comuniștilor 
la locurile de muncă. De la ale
gerile precedente organizația de 
partid a primit în rîndurile sale 
125 candidați de partid, iar din 
rîndul acestora 51 au fost pri
miți membri die partid. Mai mulți 
vorbitori, printre care tov. Var
ga Ludovic, Strînu loan au scos 
în evidență experiența acumula
tă de organizațiile de partid din 
secții în munca de întărire a rîn- 
durilor partidului. Ei au arătat 
că birourile organizațiilor de 
partid din secții au repartizat 
sarcini concrete membrilor și 
candidiaților de partid în vede
rea educării activului fără de 
partid și ajutorării acelora care 
solicită primirea lor în rîndul 
candidaților de partid. Au fost 
organizate conferințe pentru ac
tivul fără de partid pe teme 
cum sînt: Cine poate deveni 
membru de partid'. Rolul parti
dului în opera de construire a 
socialismului, Despre îndatori
rile și drepturile membrilor de 
partid.

Rezultatele obținute în mun
ca de întărire a organizației de 
partid, s-a subliniat în aduna
rea generală, nu au fost la ni
velul posibilităților. Munca po
litică desfășurată în acest scop, 
mai ales în rîndul muncitorilor, 
nu este încă satisfăcătoare.

O sarcină de primă impor
tanță care va trebui să preocupe 
organizația de partid, toți co
muniștii este educarea partinică 
a candidaților de partid. Pregă
tirea politică și ideologică a 
unor candidați de partid nu este 
la nivelul cerințelor. Tovarășa 
Preda M. candidată de partid, 
de exemplu, a avut atitudini ne
principiale față de îndatoririle 
ei. Invățămîntul de partid, tra
sarea de sarcini concrete, toate 
formele muncii 'de educare tre
buie folosite pentru a crește din 
fiecare candidat de partid un

___ u.x

Sudorul Nicu Constantin de 
la secția construcții metalice a 
cîștigat titlul de cel mai bun pe 
profesie, obținînd indici mai buni 
cu 10 la sută decît ceilalți tova
răși ai lui din secție. Tot la a- 
ceastă secție titlul de cel mai 
bun maistru a fost cîștigat de 
maistrul Co-sma loan. El s-a re
marcat atît prin asigurarea co
menzilor cu materialele necesare 
executării lor de către munci
tori cît și prin sprijinul acordat 
acestora în ridicarea continuă a 
nivelului tehnico-profesional.

Noua formă de organizare a 
întrecerii socialiste pentru cel 
mai bun pe profesie dovedește 
prin rezultate că ea ajută miilt 
la creșterea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității pro
duselor și realizarea de econo
mii. lată de ce este necesar ca 
în cadrul uzinei să fie extinsă 
tot mai mult întrecerea pe pro
fesii. ca ea să aibă un caracter 
larg de masă.

\ Pentru ajutorarea oelor ră
mași în urmă este necesar să se 
organizeze mai multe schimburi 
de experiență, în cadrul cărora 
fruntașii să-și expună metodele 
lor de muncă. De asemenea 
maiștrii și inginerii șefi de sec
ție să fie și ei mult mai activi 
în sprijinirea muncitorilor din 
secțiile lor.

Procedînd astfel colectivul U- 
zinei de reparat utilaj minier 
din Petroșani va înregistra suc
cese tot mai importante în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor și 
a angajamentelor luate. 

militant activ pentru înfăptui
rea politicii partidului.

In încheierea adunării gene
rale au luat cuvîntul tov. Rac- 
zek loan, secretar al Comitetu
lui raional de partid, și Dan 
Vaier, secretar al comitetului o- 
rășenesc. de partid Lupeni, care 
au făcut recomandări prețioase 
comitetului de partid în vederea 
îmbunătățirii muncii.

Apreciind succesele colectivu
lui întreprinderii, Чоѵ. Raczek 
Ioan a recomandat noului co
mitet de partid să orienteze de 
pe acum preocuparea conducerii 
fabricii, a întregului colectiv 
spre crearea condițiilor necesare 
înfăptuirii sarcinilor sporite de 
plan pe anul 1961. îmbunătăți
rea calității producției trebuie 
considerată problema nr. 1 a 
întregii munci politice de masă. 
Pentru a obține rezultate spori
te în producție organizația de 
partid să controleze și să îndru
me îndeaproape activitatea teh
nicienilor și inginerilor de spri
jinire ,a eforturilor muncitorilor 
din secțiile fabricii.

Tov. Raczek loan s-a oprit a- 
poi asupra unor probleme pri
vind viața internă de partid, re- 
comandînd comitetului de partid 
să acorde o grijă deosebită e- 
ducării candidaților de partid

întărind munca internă de 
partid, activizînd fiecare mem
bru și candidat de partid, a ară
tat vorbitorul în încheiere, co
muniștii de la Filatura Lupeni, 
vor obține fără îndoială reali
zări de seamă în înfăptuirea sar
cinilor elaborate de cel de-al 
Ill-lea Congres al P.M.R.

Pentru înfrumusețarea localității
Secția de gospodărire a Sfa

tului popular al orașului Vul
can se preocupă îndeaproape de 
înfrumusețarea localității. De
seori cetățenii din Vulcan sînt 
chemați să ia parte la diferite 
acțiuni voluntare inițiate în a- 
cest scop. Astfel, ei au ajutat 
la amenajarea de spații verzi, 
la lucrări de întreținere a dru
murilor. In ultima vreme au 
fost reparate drumurile din car
tierul Drăghiciom, Valea Arsu
lui și Plesnitoarea, au fost co

Sumar al revistei „Flacăra" nr. 45
„Flacăra" nr. 45 vă prezintă :
— Un fotoreportaj de F. Ur- 

seanu și Eugen larovici despre 
noile construcții din Ploești, inti
tulat : „Recunoașteți Ploeștiul ?“

— ..La bordul navei cosmice"
— reportaj științific de anticipație 
de Adrian Dănilă.

Pe teme externe
— O doamnă Warren modernă

— Tarifele doamnei contese - • 
Diferența dintre doamna Warren 
și contesa Maresca — Un business 
rentabil sub orice formă ar fi 
practicat — Niște stilouri ^mi
nune" șt un negustor pios — Ura •' 
Morala a fost salvată I

— Satul monumentelor istorice 
de Kovacs Bela, ziarist din R. P. 
Ungară și altele.

ÎN PRACTICĂ
In atelierele întreprinderii de 

utilaj și transport 711 din Li- 
vezeni, au venit în practică pen
tru o perioadă elevii școlii pro
fesionale din Deva. Aici ei au 
posibilitatea să-și completeze 
cunoștințele teoretice pe care 
le-au primit în școală. In afară 
de orele de practică pe care le 
efectuează la această întreprin
dere, elevii participă și la o se
rie de acțiuni de muncă volun
tară. Astfel ei au ajutat la a- 
menajarea drumului de la club 
pînă Іа alimentara din Livezeni, 
la transportarea unei macarale 
de la întreprindere la gară, pre
cum și la alte acțiuni.

S-au evidențiat în mod deose
bit elevii Angliei Petru, Hunyadi 
Ștefan, Sacaci losif, Grigore Ni
colae, Vucescu loan, Lascani 
loan și alții.

AL. MANOILA 
corespondent

Succese de seamă
Lună de lună colectivul ate

lierului de reparații electrice din 
Vulcan a înregistrat succese 
frumoase. In ultimele luni nici 
un muncitor n-a rămas cu sarci
nile de plan neîndeplinite.

In secția curent continuu, 
condusă de maistrul comuniști 
Biro Nicolae. productivitatea 
muncii a crescut cu 7—12 la 
sută. In această secție lucrează 
brigada lui Simedrea Constan
tin. Membrii brigăzii, și anume 
Băran Dumitru, Matei Bela. Ni- 
ca Sultana, Șandor Ana, Ținea 
Iosif și Țintea Petru au înre
gistrat rezultate frumoase.

Economie de limp
Muncitoarele din secția bobi

na) ușor au luat hotărîrea să 
intensifice' lupta pentru reduce
rea timpului de rebobinare a bo
binelor. Cel mai frumos rezultat 
l-a obținut muncitoarea C.să- 
klânyi Margareta. In luna oc
tombrie ea a rebobinat o bobină 
pentru un motor de 28 kW., una 
pentru un motor de 30 kW. și 
alte cîteva bobine. Toate lucră
rile încredințate le-a executat 
înainte de termenul stabilit.

Economii însemnate de timp 
au realizat și muncitoarele Saf- 
ta Cecilia, Mihai Valeria, Coro- 
bea Alice și Laza Domnica.

lectate însemnate cantități de 
fier vechi etc.

Peste 43.026 de cetățeni au 
răspuns la aceste chemări. Ei an 
prestat un număr de 171.926 ore 
muncă voluntară, realizînd eco
nomii în valoare de 408.447 Ier.

Cetățenii circumscripției Co- 
roiești al cărei deputat este tov 
Bîcoi loan, cei din circumscrip
ția 20 blocuri unde deputată este 
tov. Moldovan Eleonora și alții 
au adus o contribuție mare la 
realizarea acestor succese.

Literatură și artă
— Micul toboșar — schiță de 

Fernando Mamora -- scriitor por
tughez.

— Un nou film rominesc: 
„Mîndrie".

— Când baronul Miinchbausen 
spune adevărul — o convorbire cu 
Nicolae Gărdescu prilejuită de a- 
niversarea a 35 ani de activitate 
a actorului.
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.duce ia cunoștința 
populației din Uricani, 
Lupeni, Vulcan, Is- 
croni și Aninoasa că în 
cadrul secției de repara
ții radio din Lupeni str. 
f. Viadimirescu, se exe
cută reparații diverse la : 
mașini de spălat rufe, fiare 
de călcat electrice, mașini 
de cusut de orice marcă, 
motociclete, biciclete, ma
șini de scris și orice o- 
biecte de uz casnic.

Conducerea coopera
tivei garantează calita
tea lucrărilor și execu
tarea lor la timp.

Piața se face în nu
merar atît pentru insti
tuții, cît și pentru po
pulație.

ANUNȚ
întreprinderea Comunală | 

Orășenească Petroșani tele- 
Ifon 541, 544 și 335, execută 

pentru sectorul socialist și 
particular lucrări noi și de 

! reparații la instalațiile inte- 
3 rioare de apă, canal și elec- 
Itricitate, in toate localitățile 

din Valea Jiului. y

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata în 

I rate lunare.
іиі . ................ .... ina———
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§ Cooperativa „Sprijinul mi- ■ 
■ nier“ Lupeni, aduce la cu- J 
! noștința populației din Uri- ! 
; câni, Lupeni, Vulcani, Is- ■ 
î croni și Aninoasa că, în ca- ! 
■ drul secției de confecții Lur- ■ 
■ peni și Vulcani se primesc ■ 
g comenzi de confecții blană- g 

rie și cojocărie cu materia- ! 
■ Iul clientului. r
■ De asemenea execută orice * 
в comenzi de confecții căptu- ■ 
Ș șite cu blană, cu materialul ; 
■ clientului.
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BEIRUT 12 (Agerpres). TASS 
transmite:

La Beirut continuă lucrările 
sesiunii Secretariatului Perma
nent al Consiliului de solidari
tate a țărilor Asiei și Africii.

In cadrul ședinței din 10 no
iembrie au fort: ascultate cuvîn
tările conducătorilor delegațiilor 
Uniunii Sovietice, Indiei, Indo
neziei, R. P. Chineze, Irakului, 
Republicii Arabe Unite, Marocu
lui, Republicii Guineea etc.

O înflăcărată cuvîntare a ros
tit delegatul Algeriei, Harbî 
Mohammed, care a luat primul 
cuvîntul. Poporul algerian, a de
clarat el, hiptă cu bărbăție pen
tru libertatea și independența 
sa, împotriva acțiunilor unite 
ale imperialismului francez și a- 
merican. Datorită ajutorului și 
sprijnului popoarelor afro-asia
tice și popoarelor iubitoare de

pace, a declarat reprezentantul 
Algeriei, sîntem siguri de victo
ria noastră.

Delegații Guineei, Kenyei, Ma
rocului, Republicii Arabe Unite 
și Somaliei au atras atenția în 
cuvîntările lor asupra pericolului 
care amenință tinerele state 

afro-asiatice din partea puterilor 
coloniale.

In ședința din dimineața zilei 
de 11 noiembrie, sesiunea a a- 
probat raportul secretarului ge
neral al Secretariatului Perma
nent al Consiliului, Yussef Es- 
Sibai, cu privire la activitatea 
secretariatului și a ales două co
mitete — Comitetul politic și Co
mitetul organizatoric.

Comitetele vor discuta o se
rie de probleme, vor elabora pro
iecte de rezoluții și le vor pre
zenta plenarei sesiunii Ia 12 no
iembrie.

----o-

SITUAȚIA DIN CONGO
ADDIS ABEBA 12 (Agerpres)
Ziarul „Ethiopian Herald" re- 

ferindu-se la evenimentele din 
Congo se pronunță pentru lichi
darea regimului militarist creat 
în această țară la indicația și 
cu ajutorul 
tilor.

Pentru a 
din Congo,
mul pas care trebuie făcut este 
lichidarea regimului militar creat 
tn Congo de dictatura colone
lului Mobutu Trebuie să se pu
nă capăt acestei dictaturi"

★

direct al colonialiș-

normaliza situația 
scrie ziarul, „pri-

LEOPOLDV1LLE 12 (Ager
pres).

După cum transmite din Leo
poldville corespondentul ziaru
lui „Borba" refuzul ambasadei 
americane de a acorda vize pen
tru plecarea Ia New York a re
prezentanților guvernului legal 
al Congoului la O.N.U., a mi
niștrilor Thomas Kanza și Mau
rice Mpolo a produs „o impre
sie penibilă". Șeful delegației 
congoleze Kanza, după cum se 
arată în știre, a adresat amba
sadorului S.U.A. în Congo, Tim
berlake, o scrisoare în care pro
testează în legătură cu refuzul 
neîntemeiat de a se acorda viză 

, delegaților Congoului și subli
niază că această hotărîre a am
basadei americane „dovedește 
că S.U.A. caută să fie pe pla
cul numeroaselor regimuri ile
gale care au apărut în Congo"

LEOPOLDVILLE 12 (Ager
pres).

Noile fărădelegi ale bandelor 
lui Mobutu care au arestat pe 

conducătorul provinciei Leopold
ville, Kamitatu, au încordat la 
maximum atmosfera în capitala 
Republicii Congo. In oraș dom
nesc haosul și confuzia. Cores
pondentul din Leopoldville al a- 
genției Taniug anunță că la 11 
noiembrie, numeroși ambasadori 
și însărcinați cu afaceri ad-in- 
terim au vizitat reprezentanța 
O.N.U., și au atras atenția asu
pra faptului că bandiții lui Mo
butu amenință fățiș pe membrii 
corpului diplomatic și ai misiu
nilor diplomatice.

Bandele lui Mobutu au săvîr- 
șit în utimele zile o serie de ac
țiuni revoltătoare. Ele au pă
truns în locuința însărcinatului 
cu afaceri al Iugoslaviei și au 
instalat acolo pe un ofițer de-al 
lor, au bătut pe șoferul însărci
natului cu afaceri al Indiei, l-au 
percheziționat pe acesta din ur
mă, au dat jos din automobil pe 
ambasadorul Libiei și au încer- 

. cat să pătrundă în sediul amba
sadei Republicii Arabe Unite.

O-----

Evenimentele sîngeroase 
de la Saigon

SAIGON 12 (Agerpres).
Corespondentul agenției Uni

ted Press International relatează 
că la 12 noiembrie piața din 
fața palatului prezidențial din 
Saigon a devenit arena unor e- 
venimente sîngeroase. Trupele 
lui Ngo Dinh Diem au deschis 
focul împotriva demonstranților. 
Corespondentul arată că în fața 
palatului prezidenția] s-a deschis 
focul nu împotriva trupelor răs- 
cu la ți lor care au înconjurat pa
latul, ci împotriva mulțimii de 
citeva mii de oameni care veni
se cu lozinci și pancarte cerînd 
demiterea președintelui Ngo 
Dinh Diem și a membrilor fa
miliei sale.

Alegerile din Okinawa
TOKIO 12 (Agerpres). TASS 

transmite :
La 13 noiembrie vor avea loc 

alegeri pentru Adunarea Legis
lativă a insulelor Riukiu. Cei 

450.000 deaalegători din Okinawa 
urmează să aleagă 29 de mem
bri ai Adunării Legislative.

Au trecut 15 ani de la înce
tarea războiului în Oceanul Pa
cific. Dar Okinawa, parte com
ponentă a teritoriului japonez, •

„Statele Unite trebuie 
să promoveze o politică 
de coexistență pașnică”

DJAKARTA 12 (Agerpres).
TASS transmite :

Comentînd înfrîngerea suferi
tă de Nixon și Eisenhower în 
alegerile prezidențiale, ziarul 
„Bintang Timur" subliniază în
tr-un articol de fond că această 
înfrîngere se datorește politicii 
nefaste promovate de aceștia în 
toate domeniile.

La victoria lui Kennedy, scrie 
ziarul „Merdeka", a contribuit 
faptul că prestigiul S.U.A. a 
scăzut simțitor în timpul admi
nistrației Eisenhower-Nixon. 
S.U.A., continuă ziarul, pot să-și 
ridice prestigiul numai dacă vor 

lîndeplinii1 trei condiții: Ele tre
buie să contribuie la lichidarea 
colonialismului pe teritoriile un
de acesta mai persistă, să ac
cepte înfăptuirea dezarmării ge
nerale și să promoveze o poli
tică de coexistență pașnică cu 
celelalte forțe sociale din lume.

----- O-----

MANIFESTAȚII 
ÎN VENEZUELA

continuă să fie ocupată de S.U.A. 
și este transformată în cel mai 
mare cap de pod militar al 
S.U.A. în Extremul Orient. Po
trivit informațiilor apărute în 
presa americană, construirea în 
Okinawa a unor baze pentru 
lansarea de rachete cu diferite 
raze de acțiune, a unor baze 
navale și a unor baze aeriene, 
precum și construirea altor o- 
biective militare au costat pe 
contribuabilii americani un mi
liard dblari.

Populația locală plătește și 
mai scump ocupația americană. 
Ea continuă să trăiască în con
diții de război. Potrivit relată
rilor presei japoneze, comanda
mentul militar american a con
fiscat pentru obiective militare 
jumătate din terenurile arabile.

Forțele democratice din Oki
nawa se pronunță în alegeri 
pentru anularea tratatului mili
tar agresiv japono-american, îm
potriva construirii de baze mili
tare, pentru încetarea ocupației 
americane și retragerea trupelor 
americane din Okinawa. Ele cer 
să fie retrocedată Okinawa Ja
poniei și să se acorde populației 
dreptul de a-și trimite reprezen
tanți în parlamentul japonez.

- - * ~~ $ w •

Бевешіе 
II.
(Agerpres).

Imiârlle Minării 
a D. И.

NEW YORK 12
In după-amiaza zilei de 11 no

iembrie a avut loc o ședință ple
nară a Adunării Generale 
O.N.U. în problema alegerii 
nor membri nepermanenți 
Consiliului de Securitate și 
unor membri ai Consiliului 
conomic și Social al O.N.U.

Reprezentantul Nigeriei, care 
a luat primul cuvîntul, a propus 
ca alegerea membrilor Consiliu
lui de Securitate și Consiliului 
Economic și Social să fie amî- 

nată, întrucît în Comitetul Poli
tic Special continuă discuțiile 
în problema lărgirii componen
ței acestor două organisme ale 
O.N.U. Propunerea delegatului 
Nigeriei a fost pusă la vot și 

adoptată cu 51 voturi contra 38 
și 9 abțineri. Delegațiile țărilor 
afro-asiatice și ale țărilor lagă
rului socialist au votat pentru 

propunerea Nigeriei. Majoritatea 
țărilor occidentale au votat îm
potriva acestei propuneri.

Adunarea Generală a 
se va întruni din nou la 
iembrie pentru a discuta proble
ma alegerii membrilor 
Jiului de Securitate și Consiliu
lui .Economic și Social al O.N.U.

GREVA MINERILOR JAPONEZI
TOKIO 12 (Agerpres). TASS
Posturile de radio japoneze 

au anunțat că patronii compa
niei carbonifere „Taisio", una 
dintre cele mai mari companii i
din Riusiu, au declarat „stare 
excepțională" pentru a putea în- i
făptui raționalizarea capitalistă 
a producției împotriva căreia

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

a 
u- 
ai
a 

E-

O.N.U.
14 no-

Consi-

luptă minerii. Minerii au apre
ciat această măsură a compa
niei ca o declarație de lock-out. 
In legătură cu aceasta la 12 no
iembrie în urma indicației Fede
rației sindicatelor muncitorilor 
din industria carboniferă, mine
rii au declarat grevă pe timp 
nelimitat.

CARACAS. După cum anunță 
agenția Prenșa Latina, la Ca
racas (Venezuela) au avut loc 
un mare miting popular și o de
monstrație de protest împotriva 
arestării unor participanți la re
centele manifestări antiguverna
mentale și antiamericane. Luînd 
cuvîntul la miting reprezentanți 
ai diferitelor partide politice au 
cerut eliberarea imediată a celor 
arestați și crearea unui guvern 
popular.

- - = ♦♦♦♦♦♦•« =

Cine l-a otrăvit pe Felix Moumie

TBILISI. La 11 noiembrie A- 
sociația gruzină de prietenie și 
relații culturale cu țările străi
ne a organizat la Tbilisi o reu
niune consacrată celei de-a 80-a 
aniversări a maestrului Mihail 
Sadoveanu. Acad. Gheorghi Leo- 
nidze, directorul Institutului na
țional de istorie a literaturii, a 
vorbit despre marea popularitate 
a operei lui Sadoveanu în Gru- 
zia.

CAIRO 12 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul din Cairo al agenției 
B.T.A. asasinarea lui Felix Mou
mie, președintele „Uniunii popu
lațiilor din Camerun", otrăvit 
de agenți ultrăcolonialiști la 
Geneva, a stîrnit o puternică in
dignare în rîndul reprezentanți
lor africani la Cairo.

Se știe, scrie corespondentul, 
că poliția din Geneva face cer
cetări în legătură cu asasinarea 
lui Moumie. Totuși opinia pu
blică de aici se îndoiește că an
cheta tinde, într-adevăr, să des
copere numele criminalilor și ale 
celor d'in al cărui ordin au ac
ționat ei. In orice caz noi știm 
bine cine este asasinul, a de
clarat Kamen Sakeo. membru al 
Comitetului Executiv al „Uniu
nii populațiilor din Camerun". 
Aceștia sînt membri ai așa-nu- 
mitei organizații „Mîna roșie" 
— bandă de asasini și teroriști 
creată de biroul nr. 
spionajul francez — 
scopul exterminării 
mișcării de eliberare 
din Africa.

Sakeo a comunicat că în 1958 
membri ai acestei bande au a- 
sasinat pe R. Ouneobe, preșe
dintele de pe atunci al „Uniunii 
populațiilor din Camerun", iar 
în 1959 au întreprins un aten
tat nereușit împotriva lui Mou
mie. In aceste cazuri, precum

2 (contra- 
N. R.) în 

liderilor 
națională

și cu alte prilejuri criminalii 
„au dispărut fără urme“.

Dincolo de activitatea „mîinii 
roșii" nu este greu de văzut 
umbra Pentagonului, a declarat 
Aii Soliman, reprezentantul 
Zanz.ibarului în Asociația afri
cană de la Cairo. El a povestit 
următorul episod caracteristic: 
La 19 octombrie, cu prilejul 
unei recepții la ambasada S.U.A. 
din Cairo un oarecare diplomat 
âmerican care s-a prezentat ca 
„secretar pentru problemele po
litice", i-a declarat cu insolență 
lui Suliman : „Voi, liderii afri
cani trebuie să știți că fiecare 
dintre voi care își închipuie mul
te despre sine și care acționea
ză cum acționează, de pildă, 
Patrice Lumumba în Congo, va 
fi lichidat"

După părerea reprezentanților 
africani de la Cairo, subliniază 
coiespondentul agenției B.T.A., 
acest diplomat american care 
într-un moment de enervare a 
vorbit mai mult decît vorbea, a 
exprimat în mod clar în ce con
stă „misiunea eliberatoare ame
ricană" în Africa : să lipsească 
de conducere lupta popoarelor 
asuprite împotriva imperialismu
lui, încercînd pe cît posibil, să 
cumpere conștiințele și să facă 
promisiuni și lichidînd fizic pe 
conducătorii care nu se lasă 
cumpărați.

S.U.A. acordă subsidii gene-

roase bandelor de tipul „mîinii 
roșii", a spus Osende Afana, re
prezentantul „Uniunii populații
lor din Camerun" în Secretaria
tul permanent al Consiliului de 
solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii. Imperialiștii americani 
în alianță cu imperialiștii fran
cezi sînt adevărații vinovați de 
asasinarea lui 
shingtonul pune 
fonduri uriașe, 
inent în Algeria, 
alte țări pentru 
siva luptei popoarelor africane 
împotriva colonialismului. Ni
meni din Africa nu trebuie să 
nutrească iluzii în legătură cu 
S.U.A., care finanțează asasi
natele și războaiele coloniale.

Moumie. Wa- 
la dispoziție 

trimite arma- 
Camerun și în 
a stăvili ofen-

★

GENEVA 12 (Agerpres).
Experții care au cercetat cau

zele morții lui Felix Moumie, 
președintele partidului „Uniunea 
populațiilor din Camerun", în
cetat din viață la 3 noiembrie 
Ia spitalul cantonai din Geneva, 
au confirmat că acesta a fost o- 
trăvit. Intr-o declarație publica
tă de ziarul „Journal de Geneve" 
profesorul elvețian Denis Monier 
a arătat că analizele făcute în 
laboratoarele Universității din 
Geneva și Institutului de medi
cină din Zurich au dat unul și 
același rezultat: Moumie a fost 
otrăvit cu taliu.

MOSCOVA. La 11 noiembrie 
la Universitatea de Stat din 
Moscova a avut loc un miting 
de doliu consacrat memoriei e- 

minentului luptător pentru liber
tatea și independența Africii, 
Felix Roland Moumie, președin
tele Uniunii populațiilor din Ca
merun. Au participat studenți și 
aspiranți din peste 50 de țări ale 
iumii.

SOFIA. După cum anunță A- 
genția B.T.A., la 11 noiembrie 
Ia Sofia s-au deschis lucrările 
conferinței Comitetului interna
țional al slaviștilor, la care par
ticipă cunoscuți oameni de ști
ință din Uniunea Sovietică, Po
lonia, Cehoslovacia, Rominia, 
R.D.G., Ungaria, Iugoslavia, 
Austria, Franța, Anglia, S.U.A., 
Finlanda și R.F.G. Conferința 
va examina o serie de probleme 
privind pregătirea celui dt-al 
5-lea Congres internațional al 
slaviștilor, care va avea loc în 
anul 1963 la Sofia.

LONDRA. Intr-o coresponden
ță din Durban ziarul „Times" 
relatează despre situația mizeră 
a oamenilor muncii din Uniu
nea Sud-Africană. Ziarul scrie 
că în Uniunea Sud-Africană în 
fiecare trei familii din patru cîș- 
tigul tuturor membrilor fami
liei „nu este suficient nici pen
tru procurarea lucrurilor celor 
mai necesare".

LONDRA. In legătură cu a- 
gravarea crizei în industria de 

automobile din Anglia, primejdia 
șomajului se intensifică.

La 9 noiembrie 2.000 de mun
citori de la uzina de ștanțare 
din Cowley de lingă Oxford au 
fost nevoiți să plece acasă din 
cauza lipsei de lucru. După con
cedierea a 1.700 de muncitori de 
Ia întreprinderea „Standard 

din Coven- 
de muncitori ră- 
trecuți la săptă- 
de trei zile. 500

întreprinderea 
Motors Company' 
try, cei fi.ООО 
mași au fost 
mîna de lucru 
de funcționari de la aceeași so
cietate sînt și ei în primejdie de 
a fi concediați.
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