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li liiiopiiaiea adunărilor generale dt nari 
ie una ii alegeri іо organizațiile О.І.И.

Adunările generale de dări de seamă și alegeri a 
organelor de conducere în organizațiile de bază 
U.T.M. încep în aceste zile și se vor încheia la 10 
noiembrie a. c. In cadrul adunărilor de alegeri, se 
va face bilanțul luptei desfășurate de organizațiile 
de tineret pentru înfăptuirea sarcinilor desăvîrșirii 
Construcției socialiste elaborate de partid. Aceste 
adunări de alegeri vor trebui să ducă la îmbună
tățirea muncii de ediucăție comunistă a tineretului, 
lq„ creșterea conștiinței lui socialiste, la mobili
zarea Și mai activă a tineretului la îndeplinirea 
planului de producție pe anul 1961, Ia îmbunătăți
rea situației la învățătură în rîndul elevilor și stu
denților. De asemenea trebuie stimulată participa
rea ^tineretului în acțiunile de folos obștesc.

Adunările pentru dările de seamă și alegerea or
ganelor de conducere în organizațiile U.T.M. tre
buie să ducă la dezvoltarea continuă a democrației 
interne și la întărirea disciplinei de organiza-ție, 
la stimularea criticii și autocriticii, la activizarea 
masei membrilor U.T.M.. la .îmbunătățirea conti
nuă a muncii colective a organelor de conducere. 
In adunările de alegeri, utemiștii sînt chemați să 
analizeze cu un înalt simț de răspundere, activita
tea depusă de organele de conducere și organiza
țiile U.T.M. pentru îndeplinirea sarcinilor ce le-au 
stat în față în perioada anterioară, de a stabili mă
suri care să ducă la continua îmbunătățire a mun

cii U.T.M. pentru mobilizarea și 
mai activă a tineretului la înde
plinirea sarcinilor ce revin or
ganizațiilor UT.M. din hotărîri- 
le partidului și' guvernului, din 
hotărârile organelor conducătoa
re U.T.M. pentru educarea co
munistă a tineretului.

In perigada pregătirii și des
fășurări»' alegerilor,‘ organele și 
organizațiile U.T.M. vor trebui 
Să acorde o atenție mai mare 
sawljnilor privind creșterea .cali- 
t^Hvb munertea «b ofganiaa - 
țieîf noastre Pentru aceasta este 
necesar a se crea cercuri de stu
diere a statutului U.T.M. în or
ganizațiile de bază unde există 
un număr corespunzător de tineri 
neutemiști. Aceștia să fie mai 
mult atrași în acțiunile cu carac
ter cultural-educ.ativ, în acțiunile 
de folos obștesc, iar tinerii care 

de a intra în 
să fie ajutați

îndeaproape. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid organiza
țiile U.T.M. vor desfășura o mun
că fttai susținută de educare co
munistă și patriotică a tineretu
lui. Astfel, vor avea Joc expuneri 
în cadrul organizațiilor de bază 
pe teme ale realizărilor regimului 
democrat-popular, despre politica

IOAN GHINEA
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. — Petroșani

manifestă dorința 
rîndul utemiștilor

(Continuare in pag. 3-a)

Toata atenția aprovizionării de iarnă
Pînă cind vor începe ploile de 

toamnă și timpul friguros de iar
nă a. mai rămas puțin timp. încă 
de pe acum, din vreme, omul gos
podar ia toate măsurile pentru a 
întîmpina acest anotimp cu cele 
mai bune pregătiri. Trebuie să 
asigurăm, în vederea sezonului ce 
se apropie atît populația din Va
lea Jiului dt și consumurile colec
tive cu cantități suficiente de ali
mente și îmbrăcăminte.

Comitetul Executiv al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani a luat 
din' timp măsuri prin secțiunea 

. comercială, ca' organizațiile co
merciale, inclusiv O.A.D.L.F.-ul 
să stabilească necesarul de măr
furi pentru toamnă și iarnă. Ast
fel, conform planului de aprovi
zionare pentru iarnă, populația 
Văii Jiului va primi prin unitățile 
comerciale 5.400 tone cartofi, 410 
tpne ceapă, 245 tone rădăcinoase, 
980 tone varză, 390 tone diverse 
legume, 730 tone fructe și multe 

' altele.
Contractele cu necesarul de măr

furi au și fost încheiate și apro
bate de către Comitetul Executiv 

Sfatului popular regional.

FODOR CAROL 
vicepreședinte al Sfatului popular 

orășenesc Petroșani

Experiența din anii precedenți 
ne-a dovedit că acolo unde munca 
a fost organizată din timp, și a 
provizionarea de iarnă a decurs 
în condițiuni bune.

Conducerile organizațiilor co
merciale să nu se mulțumească 
numai cu încheierea contractelor 
cu furnizorii ci să lupte pentru 
ca mărfurile contractate să ajun
gă la cumpărător conform grafi
celor de livrare. O marfă neintrată 

. la timp în • centrele de desfacere 
va deveni greu vandabilă, mai 
ales pe linie de O.C.L. Industrial.

O atenție deosebită va trebui 
să acorde O.C.L. Alimentara creă
rii din timp a stocurilor tampon 
de făină, zahăr, paste făinoase, 
ulei comestibil, sare, și altele, a- 
ceasta cu ‘ scopul ca mărfurile vo - 
luminoase și strict necesare 'să 
r.u lipsească nici atunci cînd even
tual vom avea, greutăți de trans
port.

Proletari din toate țările, untți-yg I

Din realizările 
minerilor petrileni
Cu toate aă au întîmpinat o 

seamă de greutăți legate de condi
țiile de zăcămînt, minerii de la 
Petrila au încheiat primele două 
decade ale lunii septembrie cu 
noi realizări. Planul pe întreaga 
mină a fost depășit. Și de aceas
tă dată în fruntea întrecerii pe ex
ploatare s-au situat harnicii mi
neri ai sectorului I care au extras 
din abataje 2012 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan.

Rezultate importante au dobîn- 
dit minerii de la Petrila și în 
privința sporirii productivității 
muncii. De la începutul anului ei 
au realizat un randament mediu 
de 1,224 tone cărbune pe post. 
Pe seama creșterii productivității 
muncii, colectivul minei a extras 
în acest răstimp 40.232 tone de 
cărbune peste sarcinile de plan.

Brigăzile minerilor Demeter 
Ioan, Cucoș Gheorghe, Bartoc Io
sif, Kando Nicolae, Neagu Ghe
orghe și altele și-au adus din plin 
contribuția la obținerea acestei 
realizări.
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ț șare a uniui oraș socialist .t 
’ locuit și gospodărit de mi- J 
j neri harnici.
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Meritele nu sînt 
dezmințite

Și,în Juna aceasta, realizările ce ■ 
le obțin minerii sectorului ѴПІ 

■de la mina Vulcan sînt de naturii 
.вй,..пв .dezmfată- titlul -de s«oți le 
"'regâtit fruntaș pe bazin. иаЙЙі’’- 
după ce â încheiat luna auguet cu 
23 mj, șj Й94 m.c. excavați pes® 
plâaul fjiic, sectorist ѴЙІ conți «£ 

’ serig succeselor în muncă depășin^r-- 
citcadă cu decadă pianul !pe seș»-.,^, 
tembfie. Organizîndu-și mai bine 
munca, folosind „ca la carte?' 
găurile de pușcare la orturi, pen
tru obținerea unui efect de ru
pere maxim, minerii 
frunte cu comuniștii, 
în cinstea alegerilor 
depășească planul la 
și metri cubi cu 11 
19,5 la sută.

Intre brigăzile de mineri cu re
zultate deosebite în muncă se nu
mără cele conduse de membrii de 
partid Mitre Mihai, care a săpat 
în perioada 1 —20 septembrie 27 
m.l. în galerie dublă și Truică 
Florea a cărui brigadă a lărgit și 
betonat 24 m.l. în circuitul puțu
lui 10 de la orizontul 590.

Vulcanul zilelor noastre 
ambianță între frumps și u- 
til. Eleganța arhitecturală a 
blocurilor de locuințe, gin
gășia și coloritul viu al flo
rilor, verdele odihnitor al 
spațiilor verzi dau străzii 
principale adevărata îiufăți-

sectorului, în 
au reușit ca 

de partid să 
metri liniari 
și, respectiv,

-------------o------------- -----
Pentru ea viata oamenilor muncii 

să tfovină tot mai frumoasă
Numeroase sînt faptele care vorbesc despre hăr

nicii tu care minerii și muncitorii Văii Jiului mun
cesc zi. de zi pentru înfăptuirea luminoaselor sar
cini ale desăvîrșirii construcției socialiste elabo
rate dfc partid. Dar tot atît de numeroase sînt și 
dovezile grijii pe care statul nostru democrat- 
popular o poartă îmbunătățirii și înfruhiusețării 
vieții oamenilor muncii.

Al @0-lea bloc în cel mai tînăr cartier
In cel mai tînăr car

tier al Petroșaniului — 
Livezeni — darea în fo
losință a unui nou bloc 
a devenit un lucru obiș
nuit. In aceste zile a fost 
predat de constructori 
cel de -ci 60-lea bloc 
înălțat in noul cartier. 
Cele 60 de. blocuri date 
ÎO folosință pînă în pre- 

.zent însumează la un. loc 
aproape 700 de aparta
mente. Iar dacă amin
tim că aici a fost dată în 
folosință de curînd o școa-

pînă la 
încă două 
terminate; 
vor fi .< în

lă nouă; că 
sfîrșitul anului 
blocuri vor fi 
iar alte două 
stadiul de finisai, ne pu
tem da seama că î 
ațCst cartier,. in іЯіпІ. 
dezvoltare, tot -ЙІЙ. iflulți 
oameni ai muncii trăiesc 
marea bucurie pe care o 
simți atunci cînd te muți 
într^o locuință nouă, mo
dernă. In toamna aces
tui an aici vor începe lu
crări pentru încă 400 a- 
partamente noi.

Rodul celor 10.000 ore de muncă 
voluntară

Gol 1
Cît de. mare este bucuria cînd la capătul unei 

combinații reușite, unul din înaintașii echipei fa
vorite înscrie imparabil în poarta echipei adverse !

Bucuria primului gol înscris de echipa favorită 
au gustat-o și iubitorii fotbalului din Petrila, în 
pritftul meci din campionatul regional susținut ctf 
fomația din Sebeș. Deși pînă la urmă victoria n-a 
fost decît pe jtlmătate, căci întîlnirea s-a terminat 
la egalitate, totuși iubitorii sportului din Petrila 

au simțit bucu- ____ . ________
ria de a se afla |

(Continuare 
în pag. 3-a)

Sectorul IV e considerat pe bună dreptate cel 
mai pretențios sector productiv de la mima Petrila. 
Dar datorită bunei pregătiri, exigenței și conștiin
ciozității in îndeplinirea atribuțiilor profesionale a 
cadrelor tehnice de aici sJt**t rezolvate cu succes 
cerințele procesului de producție din subteran ori 
cît de pretențioase ar fi ele. IN CLIȘEU,; Tehni
ci anul Fichel Emil anallzînd împreună cu maiștrii 
mineri Lchaci Mircea și Farcas Dionisje situația 
locurilor de muncă plasate pe schimbul lor.

Sezonul grădinilor de vată este 
spre sfîrșite. In locul acestora se 
vor deschide mustării. Conducerea 
T.A.P.L. trebuie să urgenteze pu
nerea în funcțiune. în timpul cel 
mai scurt, a acestor unități. Tre
buie luate măsuri pentru obținerea 
mustului dulce și tulburel conform 
dispozițiilor primite din partea 
Sfatului popular regional. Pentru 
ca în sezonul de toamnă — iarnă 
unitățile de alimentație publică să 
poată satisface cerințele consuma
torilor, au fost luate măsuri de 
punere în oțet și saramură de cas
traveți, gogoșari, ardei, gogonele etc.

Se apropie timpul cînd 
O.A.D.L.F. va primi în 'mod ma
siv cantități vagonabile de- legu
me, fructe și zarzavaturi. In acest 
sens trebuie acordată o mare gri
jă organizării muncii ; recrus 
teze din timp muncitorii necesari 
pentru descărcarea vagoanelor, 
pentru a nu plăti locații' la C.F.R., 
să asigure procurarea de saci su- 
ficienți și furci cu bile necesare 

■ pentru descărcarea cartofilor care
(Or S'*!

I
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(Continuare in pagina 3-a)

Fiecare utilaj minier revizuit cu grijă și reparat de calitate^ 
constituie un prețios sprijin dat minerilor la extragerea căr- \
bunelui din adîncuri. Electricienii Lupșa Pavel și Vincze Fran- J
cisc de la atelierul de reparații al minei Cimpa I sini con- (
șțienți de acest lucru și de aceea la utilajul și echipamentul ]

. electric de mină ce-1 repară iac numai lucru de calitate: fN J* 
CLIȘEU : Cei doi electricieni veiificind cu migală fiecare piesă 
în parte la ventilatorul electric de mină pe careul repară. ■!'

I
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DIN NOU DIMINEAȚA**

Școala populară de artă — 
universitatea artiștilor amatori

De opt «aii în fiecare toamnă, 
jure de muncitori, elevi, funcțio
nari, atrași de frumusețile artelor, 
«e prezintă la examenul de admi
tere la Școala populară de artă 
din Petroțoni. In acest an școlar 
au fost admiși 370 elevi noi, iar cu 
cei vechi cifra lor depășește 500.

Inafară de acești elevi care freer 
ventează cursurile la sediul școlii, 
din Petroșani alte sute de tineri 
și vîrstnici din întreaga regiune 
frecventează secțiile externe ale 
școlii.

Acest deziderat al artiștilor a- 
tnatori, de a-și ridica măestria ar
tistică este temeinic sprijinit de 
partid și guvern, care, prin înfiin
țarea acestor școli, adevărate uni
versități ale artiștilor amatori, au 
dat o dezvoltare nebănuită artei 
amatoare.

Cel de-al VI-lea concurs artis
tic a demonstrat înaltul nivel atins 
de aceste formații, iar noi ne mîn- 
drim ca fiind primii care am 
montat opera „Traviata" cu ama
torii.

Școlile populare cuprind aproa
pe toate ramurile artei. La școala 
noastră funcționează trei secții : 
muzică, teatru și arte plastice și 
aplicate. Secția muzică cuprinde 
coate instrumentele clasice, teoria, 

Sala de lectură a bibliotecii clubului central al sindicatelor 
din Petroșani este un ioc minunat pentru lectură, pentru studiu. 
Alături de alți prieteni al cărții, au venit să citească lucrări de li
teratură și Marton luliane, Feher Irina și muncitorul Ttlvescu Va- 
alle, de la U.R.U.M.P., toți numă rîndu-se printre cei mai activi ci
titori ai bibliotecii.

Maricica e cu
noscută în stra
da Minerului ca 
o fetiță cuminte. 
De cîteva zile ea merge la școală 
în clasa a I-a, iar cînd vine a-

dezbracă uniforma, se 
mîinl și. dacă mămica 

îi cere voie să

M
în clasa 
casă își 
Spală pe 
ei este acasă, 
meargă puțin la joaca. Apoi in
tră în casă să-și facă lecțiile ori 
s-o ajute pe mama la treburile 
casnice.

Acum cîteva zile, Maricica, în 
Așteptarea mamei, privea prin 
Îoarta întredeschisă și nu mică 

‘й fost mirarea cînd La văzut 
Venind pe moș Simon, pe care 
îl știa bolnav de o vreme în
coace.

„Oare unde se duce moș Si- 
motl, sprijinindu-se în cîrji ? se 
întrebă Maricica. Cînd bătrînul 
ajunse în dreptul porții i se a- 
dresă cu nedumerirea întipărită 
pe față.

— Moșule, nu mai ești bolnav, 
unde te duci ?

— Draga moșului, mi s-a is
prăvit zahărul și n-am pe cine 
trimite să-mi aducă de la maga
zin, dar abia mă țin picioarele...

— Merg eu, moș Simon să 
nu te mai obosești mata. Iți aduc 

solfegll și cultura generală muzica
lă, (istoria muzicii). Acestora 11 s-au 
adăugat și instrumentele populare, 
chitara, mandolina, acordeonul, 
saxofonul și clasa de canto.

Secția teatru cuprinde o clasă 
de actorie și una de regie in care 
se poate Învăța atit măestria acto* 
riceaecă cit și cea a regizorului 
adică a instructorului de teatru.

In acest an deschidem o clasă 
de regie la Lupeni iar în viitor 
intenționam sâ deschidem și la 
Aninoasa și Lonea adică în cen
trele mai depărtate.

La secția arte plastice șl apli* 
ante se predă pictura grafică și 
modelajul.

De trei ani am înființat clasa 
de arte aplicate în care se predă 
țesăturile și pictura aplicată pe 
pinză, o clasă foarte folositoare 
fetelor și femeilor cate învață 
multe lucruri folositoare pentru 
căminul lor.

Dintr-o sumară analiză a mo
dului de organizare se poate ușor 
desprinde importanța acestor școli 
și marele aport pe care ele îl aduc 
noii noastre vieți artistice, educării 
tinerelor generații.

CIORGOVEANU PETRU 
directorul Școlii populare 

de artă din Petroșani

A R I
un scaun din casă, să stai aici 
în poartă pînă vin de la alimen
tara. Intr-o clipită Maricica dis
păru în casă apoi reapăru adu- 
cînd un scaun cu spătar și o 
periniță.

— Cît zahăr să cumpăr ?
— Un kilogram, draga moșu

lui.
Bătrînul privi în urma fetiței 

cum alerga cu coșul pe braț. O 
văzu cum trece podul, apoi fetița 
dispăru după colț.

„Dacă nu-s multi în magazin 
în 10 minute Maricica va fi îna
poi", își spuse bătrînul, scoțînd 
ceasul din buzunar. In așteptare, 
minutele treceau alene. Privi în 
susul și în josul străzii. Strada 
era pustie, doar dfe sus venea o 
căruță trasă de doi cai. Era ceva 
de neînțeles în felul cum mer
gea căruța. Parcă ar fi fost fără 
căruțaș. „Chiar așa și e“, își 
zise bătrînul nedumerit, cînd 
putu vedea bine.

La celălalt capăt al străzii se 
ivi Maricica. Venea grăbită pe 
strada de pe malul Jiului, cînd 
deodată, căruța 'trasă de cei doi

“ Mi-amintesc de Birbâtemi 
de altădată. Nici o casă mai ca ( 
lumea. Ce să spun, era un sat i 
In care sărăcia își pusese pecetea, ) 
ca dealtfel І» toate satele din ) 
jur. De aceea îmi saltă acum ini- ) 
ma de bucurie cînd văd că își c 
schimbă fata, cum crește și se ( 
dezvoltă. Mai întrebat însă unde C 
merg. Lingi biblioteca și cine- i 
matograful din Bărbăteni este o ) 
clădire a șantierului de construe- ) 
til. Aici se petrece de un timp ) 
încoace un lucru care trebuie vă < 
zut. Nu vrei să vii cu mine t (

...Acordurile de vioară care f 
răzbateau afară prin geamul în- ( 
tredesdbis. ca la o comandă, se 
opriri brusc. Apoi muzica reîn
cepu. de astădală acompaniată de ’ 
acordeon și contrabas.

— Vă rugam nu conturbați re- / 
petițiile brigăzii artistice de agi- < 
tație. Țintiră de la ușă li se a- t 
dresă cu atîta rugăminte în glas ' 
cela? doi curioși — pensionarii ( 
cere mai adineauri discutau pe \ 
podul cel mare îneît aceștia se ) 
mulțumiră să întrebe : )

— Dar Cînd prezentați progra- ) 
mul ? ?

— In data de 28 septembrie, în < 
cinstea alegerilor de partid de la \ 
noi, din construcții. Dintr-o sală 
alăturată o țintiră își scoase capul 
pe ușă. Dînd ochii cu fata din 
coridor îi spuse : .'

*— Angelica, vin-o repede. Ее- . 
luăm repetițiile. Cea . chemată o 
urmă. Cînd ajunse în. dreptul ușii 
se reîntoarse spre batrini și cu un 
gest îi invită. '

— Poftiți la noi să vedeți J 
cum se pregătește echipă noastră , 
de dansuri.

In sala de repetiții douaspre- i 
zece perechi de tineri și tinere, 
toți constructori de pe șantierul 
din Lupeni, ascultau explicațiile 
„instructorului* Albu Costache. 
Dansatorul clubului din Lupeni 
explica, în rol de instructor, teh
nica unui joc nou.

Albulescu Angelica — cunoș
tința celor doi „spectatori" în
frăți în sulă, la invitația ei, stă
tea alăturea de Dumitrescu Ion, 
un tînăr constructor bine cunoscut 
pe șantier. Alături de ei alte pe
rechi — toți atenți la instructor, 
lată-i pe Dodoc Ștefan și Dobo- 
taru Aurica, Constantinescu Vio
rel cu Ciobănit Silvia, V asiliu 
Viorica și Obadă loan... Douăs
prezece perechi de constructori 
formînd o echipă de dansatori de
ocamdată anonimă pentru publi
cul din Bărbăteni și Lupeni. Un 
început promițător care merită 
luat în seamă.

CICĂ
mijlocul drumului și 
dreptul parapetului

cai părăsi 
se opri în 
unde bătrînul o zărise pe Mari
cica. Dar Maricica nu mai era 
și nici parapetul. Intr-o clipă 
bătrînul pricepuse ce s-a întîm- 
plat.

— Ajutor, ajutori A căzut un 
copil în apă ! Glasul bătrînului, 
la început răgușit, devenea tot 
mai puternic. De sus, de pe pod, 
un tînăr, sfidînd pericolul se a- 
vîntă în apa Jiului. Bătrînul, 
bolnav, neputincios tremura pri
vind locul de unde căzuse Ma
ricica în apa. Tremura într una, 
rămînînd mut la întrebările puse 
de mulțimea de oameni adunată 

. în jurul lui. Și tremurul l-a prins 
și mai tare cînd o zări pe Mari
cica întinsă pe malul apei, cu 
rochița udă, lipită de trup,

Tînărul Care 0 adusese la mal 
dispăruse în mulțime. In jurul 
fetiței se strînseseră zeci de oa
meni care mai die care să dea o 
mînă de ajutor la salvarea co
pilului. După minute nesfîrșit 
de lungi fetița deschise ochii 
privind în jur uimită.

Incepînd de marți 26 septembrie 
a.c., pe ecranul cinematografului 
„7 Noiembrie11 din Petroșani va 
rula filmul „Din nou dimineața", 
producție a studioului „Lenfilm". 
Scenariștii Gheorghi Belenkîi și 
x-eonid Malțev, înfățișează viața 
unui profesor dintr-un orășel din

scenă din film.IN CLIȘEU j O 

sudul țării, vorbindu-ne despre 
munca lui de chirurg într*o clinică 
anonimă. Activitatea sa fructuoa* 
să, pasiunea și priceperea sa 11 
fac cunoscut din ce în ce mai 
mult, la clinica sa venind tot mai 
multi pacienți în special cei sufe
rinzi de inimă. Datorită rezulta
telor muncii sale, profesorul Sever- 
țev este vizitat de o ziaristă. Du
pă puțin timp profesorul îți dă 
seama că o iubește foarte mult pe 
Elena Riăbinina, cea care îi luase 
un interviu ca ziaristă. O intim- 
plare nefericită, schimbă insă cu 
totul viața priceputului chirurg. El

o-

Tot mai multe căpți in mlinile 
cititorilor

aceea matinală, la bi-

registru masiv, 
ceară de cineva 
încerca să com- 

obținute în acest 
ceeași perioada a 
în felul acesta

La ora
blioțeca clubului din Lonea încă 
nu începuseră să sosească citito
rii. Bibliotecara. Boda Elena, 
calcula ceva în liniște, adunînd 
cifre dintr-un 
Fără să i se
„o situație", ea 
pare rezultatele 
an față de ac 
anului trecut, în 
putînd să constate ce acțiuni sînt 
neglijate și care anume sînt mai 
gustate de cititori.

Cîteva cifre înșirate ordonai 
pe hîrtie, reflectau activitatea 
de aproape dtoi ani de zile a 
unui colectiv harnic, care a în
drăgit munca cu cartea, fiind 
mereu animat de neobosita bi
bliotecară a clubului. Numai cî
teva exemple ne pot reliefa stră
dania conducerii bibliotecii de

— Unde-i mo
șul ? Unde sînt ?

— Maricica mâ
inii, ai fost sal

vată, fetița mea dragă...
— Și... zahărul ?
— Da, da, l-am dus deja a- 

casă la moș Simon.
...Dimineața soarele binefăcă

tor îi trimitea prin jaluzele raze 
îmbietoare. In cameră o auzi pe 
mama ei vorbind cu cineva. Des
chise ochii. Moș Simon stătea 
pe pat ținîndu-i mîna într-a lui, 
iar mama aranja în vaza de pe 
masă un buchet de flori. In ca
meră mai era cineva. Maricica 
nu-1 cunoștea. La privirea ei în
trebătoare mama o lămuri.

— A venit să te vadă ce faci. 
E tovarășul Arnold, salvatorul 
tău. S-a aruncat în Jiu de sus 
de pe pod după tine, și-a rupt 
hainele, s-a și 
(iar te-a
- Și... 

școală ?
— Da. 

că da, îi 
crimînd.

— Cînd veți termina zahărul 
să veniți la noi să vă cumpăr 
tot eu, moș Simon...

MARGARETA MICA 

lovit la picior, 
Maricica...

merge iar la
salvat, 

voi

moșului sigur 
moș Simon lă-

draga 
spuse

sc vede în situația cînd trebuie 
să ascundă sentimentul t&u cine* 
rei ziariste, preferind, ca și pînă 
atunci, 
cît să 
plarea 
ponibil 
care o

sâ se sacrifice singur de- 
sufere alții. Dar, intim* 
neprevăzută îl face indie- 
și pentru activitatea ta pe 
practicase cu atîta pasiune,

Profesorul era deci lipsit de tot 
ceea ce îi fusese mai drag în viață. 
Ce va face în viitor ? Cum se va 
comporta el în urma acestei pu
ternice lovituri primite ?

încercările deosebit de grele 
prin care trece profesorul Sever* 
țev și lupta lui pentru a le birui 
ne sînt prezentate în mod impre
sionant în filmul sovietic „Din 
nou dimineața". Ajutat de cei 
care l-au cunoscut și l-au îndră
git, de însăși femeia pe care o iu
bea, profesorul râmîne același om 
integru, pasionat și neobosit.

unui nu- 
cititori. In 
club s-au 
cu cartea.

atragerea 
mare de 
1960, la

aici pentru 
măr cît mai 
întreg anul 
desfășurat 212 acțiuni 
Anul acesta numai pînă la 15 
septembrie bibliotecara consem
nase în registiul de evidență 208 
acțiuni cu 15.000 participants. .

O latură deosebit de importan. 
tă în munca unei bibliotecare a 
cărei eficacitate este apreciată și 
cunoscută la Lonea. este varie
tatea acțiunilor, bogăția forme
lor în care este prezentată car
tea, modul în care cititorilor li 
se atrage atenția asupra unor 
lucrări nu numai din literatura 
beletristică dar și din cea teh- 
nico-științifică. Astfel, în ulti
mele luni au fost organizate 15 
seri literare, 22 recenzii, 7 seri 
tematice, ghicitori literare, pre- 
zentări de autori, cercuri de lec. 
tură, seri de poezii, vitrine- cu 
cărți noi, fotomontaje și multe 
alte acțiuni care au avut o efi
cacitate substanțială. Biblioteca 
din Lonea ate azi peste 1600 ci
titori dintre care 75 la sută sînt 
muncitori. Aceștia au citit pes
te 20.000 de volume, majoritatea 
trecînd cel puțin odată pe lună 
pe la bibliotecă.

Rezultatele acestea sînt și ur
marea faptului că aici lucrează 
un colectiv de bibliotecă harnic, 
activ, care a îndrăgit această 
muncă și este bine îndrumat de 
către bibliotecară. In același 
timp, colectivul bibliotecii se în
grijește să procure la timp toate 
noutățile, în așa fel îneît citi
torii să găsească ori ce carte 
doresc. In acest an s-au cumpă
rat cărți de aproape 10.000 lei, 
fondul bibliotecii mărindu-se 
considerabil.

Conștiinciozitatea în muncă, 
dragostea pentru activitatea cu 
Cârtea, fac posibil ca la bibliote
ca din Lonea tot mai multe cărți 
Să ajungă în. mîinile cititorilor.

D. MIHAIL



STEAGUL ROȘU

SONDORI PREMIAȚ1...
„.Sondorul șef Răcășan Tudor 

— 2937 lei premiu, sondorul șef 
Bacov Gheorghe — 2630 lei pre
miu, sondorii Pușcaru Nicolae — 
1974 lei, Navlea lulică — 1826 
lei. Pândele Constantiq —• 1543 
iei, Matache Gbeorgbe — 1430 
lei, motoriștii Mitrofan Pilip — 
1462 lei, Bănici Gbeorgbe — 1250 
let. mecanicul de revizie Andre- 
escu Lagăr — 1995 lei... lată nu 
mat citeua nume fi sume spicuite 
din lista cate arată că „echipajul" 
sondei nr. 5656 — Bărbăteni a 
muncit cu dărnicie, dtndu-i-se 
drept premiu suma de 27.309 lei!

Pentru ce primește colectivul 
tindei 5656 acești bani i

...Era prin aprilie. Brigadierul 
Stan loan instala o sondă nouă 
pe una din văile Bărbiteniului, 
i.Utilaj bun — o puternică mași- 
Pă dă forat sovietică „Ziff 1200 
A*', turlă, pompe — o să facem 
treabă bună", și-au zis sondorii. 
Comanda de lucru prevedea si se 
foreze pini la odîncimea de 735 
aț., jrientifictndu-se straturile de 
cmant, termen de execuție a 
іиШгВ: 6 luni și 25 de zile.

Mulse Zile fi nopți s-a frâmîn- 
tai brigadierul Stan loan pentru 

■•a găsi căi pentru intensificarea 
ritmului forării. A consultat cărți 
de specialitate, a cerut sfatul di
rectorului întreprinderii, al șefului 
sectorului de foraj Bărbăteni, al 
mecanicilor. Directorul întreprin
derii da pildă, i-a împărtășit din 
bogata lui experiență acumulată 
in timpul studiului în Uniunea 
Sovietică, vorbindu-i pe larg des- 
pre sistemul de freZe folosit in 
forajele rapide.

Si iată că, ideea a fost transpu
să in viață. Brigadierul Stan loan 
'a redus numărul dinților frezei 
de ia 10 la numai 5, de la 8 la 
numai 4. Un lucru simplu, nu ? Și 

■tOtUfi. ce rezultate s-au obținut 
in urma acestei raționalizări I

Prin faptul că greutatea coloa
nei de prăjini, apăsarea se repar
tizează pe dinți mai puțini, aceș
tia intră mai tare în rocă, rup 
maj Fine'iăr viteză ae foraj creș
te la valori mai mari. LucrindTSt- 
noile freze, brigada soldei 5656 
a atins în roci slab cimentate vi
teze de 8,40 m.l. pe oră în loc de 

,3,10 m. cit prevedea normativul 
și diagrama de lucru, iar viteza 
medio a sondei în totalitatea 
cilor a atins 5,60 m. pe oră.

încurajat de aceste succese, 
Uctivul sondei a început să-și 

■'că freza cu 4, 5, 6 și 8 dinți, 
■iosindu-le după duritatea 
frezate s-au făcut din materiale 
recuperate.

Față de 6 luni și 25 zile cit s-a 
planificat pentru săparea sondei 
nr. 5656, lucrarea a fost execu
tată in numai 3 luni și 4 zile, 
economisindu-se 3 luni fi 21 de 
ZUe! In acest timp economisit, 
colectivul sondei 5656 a săpat 
Încă o sondă — nr. 5653, pe care 
p va termina pini la sfîrșitul lu-

nil — rămlnindu-i Încă zile în 
plus din economia făcută t Și a~ 
ceastâ sondă nouă iste săpată în 
jumătate de timp, față de plin.

Pentru această realizare deose
bită obținută cu frezele de tip nou 
le sonda 5656, colectivul de son
dori a primit suma arătată.

După cum afirmă conducerea 
întreprinderii de explorări Lupeni, 
metoda brigadierului Stan loan cu 
freze modificate, poate fi aplica
tă la sectoarele de foraj Bărbăteni 
fi Livezeni, condițiile geologice 
permițînd aceasta.

O aplică însă cineva 7 Nu / In 
cadrul întregii întreprinderi nici un 
alt brigadier n-a pățit la folosirea 
noilor freze. De cei? •

In cadrul conducerii întreprin
derii s-a discutat de clteva ari că 
ar fi bine dacă s-ar extinde apli
carea 
făcut

In 
de-al
tovarășul Gh. Gbeorgbiu-Dej st
rati ci: „ESTE NECESAR SA 
FIE APUCATE IN CONTI
NUARE MASURI PENTRU RE
DUCEREA TIMPILOR NEPRO
DUCTIVI ȘI A AVARIILOR ȘI 
PENTRU CREȘTEREA CU CEL 
PUTIN 40 LA SUTA A VITE
ZEI DE FORAJ". Sondorii co
muniști de la 1£. Lupeni cum se 
uebiti de această sarcină trasată 
de partid 7 De ce nu caută să fo
losească experiența, metodele bune 
din cadrul întreprinderii lor 7

Astăzi, duminică, comuniștii de 
la această întreprindere vor avea 
adunarea de dare de seamă și 
alegeri. Problema măririi vitezelor 
de foraj trebuie să fie discutată 
cu toată atenția, fiind de primă 
importanță in activitatea lor eco
nomici I

■•g *’ ■4J"

мші inițiativă, dar nu s-a 
nimic concret.
reportul prezentat ta cel 
llt-lea Congres al P.MJL,

ȘT. Ml HAI

Pentru ca viața 
să devină tot

to-

C9‘ 
fa- 
f°- 

rocii.

(Urmare din pagina ba)

un teren frumos amenajat,pe
cu un gazon impecabil, cu tribuna 
mult prelungită, frumos împrej
muit. Poate unii dintre spectatori 
nu știu că dacă stadionul din 
Petrila are astăzi o înfățișare cu 
totul nouă, aceasta este rodul a 
pevt* 10.000 ore de muncă vo
luntară prestate de numeroși oa
meni ai muncii din localitate. 
Timp de aproape două luni, sta
dionul a fost un adevărat șan
tier al muncii voluntare, unde au 
venit să lucreze muncitorii din

Toată atenția aprovizionării do iarnă
(Urmare din pag. l-a)

Un factor important în aprovi
zionarea de iarnă este și autobaza. 
LR.T.A. Conducerea acestei între
prinderi trebuie să ia, de aseme
nea, măsuri ca toate autocamioa
nele afectate comerțului să fie 
puse în \funcțiune, cunoscînd că 
fără o organizare judicioasă a 
transporturilor nu vom putea asi
gura o aprovizionare corespunză
toare cerințelor mereu crescînd».

Important este și faptul ca de
pozitele Gros inclusiv O.A.D.L.F., 
care se folosesc de autocamioane, 
să vegheze la justa lor utilizate 
în sensul de a face transporturi

multe și la capacitatea maximă. 
Pentru traducerea în viață a pla
nurilor întocmite, este oportun să 
se ia atitudine combativă acolo 
unde se constată că pregătirile de 
iarnă nu sînt în atenția condu
cerilor administrative.

Pregătirile pentru aproviziona - 
rea de iarnă asigură munca rit
mică a organizațiilor comerciale, 
crează condiții pentru îndeplinirea 
cu succes a planului de aprovizio
nare și desfacere iar toate acestea 
la un loc contribuie la ridicarea 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Stafia de radioflcare din oragul Lupeni 
trebuie să-fi îmbunătăfaască activitatea

Stația de radioficare din ora
șul Lupeni are in prezent 1304 
de abonați care sînt dornici să 
asculte seară de seară emisiuni 
locale cit mai plăcute și intere 
sânte. Pentru acest luțru Stația 
are create toate condițiile. Studioul 
stației este corespunzător, insta
lațiile sînt în perfectă stare de 
funcționare. Să vedem însă In ce 
măsură colectivul stației se stră
duiește să satisfacă cerințele aces
tor abonați.

In primul rînd, colectivul de re
dacție al stației de radioficâte, al 
Cărui responsabil este tov. Puseu 
Artur, nu și-a stabilit un plan te
matic. Tov. Pascu Artur și-a ne
glijat complet munca profesională, 
pentru care primește salariu. El 
Bu dă dovadă de interes față de 
serviciu, săptămîni de-a rîndul nu 
dă pe la stație, nu se deplasea
ză pe teren pentru a scrie arti
cole. Colectivul de redacție nu 
și-a întocmit un plan de muncă. 
Din această cauză membrii colec
tivului nu știu ce au de făcut, nu 
te întîlnesc periodic pentru a dis
cuta despre activitatea stației, ce

oamenilor muncii 
mai frumoasă
toate sectoarele minei. Nivelarea 
terenului care a necesitat sute de 
m. c. de pămînt, tăierea la 
Livezeni-Petroșani, încărcarea, 
transportarea și așezarea a pes
te 160.000 bucăți glii necesare 
covorului de gazon —• iâtă doar 
cîteva din lucrările cafe au ne
cesitat un mare volum de mun
că. Alături de zeci’ de mineri, 
muncitori, tehnicieni ți tineri Ca
re au muncit aici, echipa de fot
bal a minerilor din Petrila a 
contribuit ți ea la amenajarea 
terenului prin prestarea a 600 
ore de muncă voluntară.

anume să facă, ca într-adevăr sta
ția de radiofîcare să se situeze ia 
nivelul sarcinilor, pentru care a 
fost înființată. Ca urmare, în acest 
an nu au fost transmise decit 37 
emisiuni locale, față de 7.03 rmi - 
siuni planificate.

Față de activitatea, nesatisfăcă
toare a stației de radiofîcare se 
face vinovat atît comitetul oră
șenesc de partid din Lupeni cit 
$i comitetul executiv al sfatului 
popular din localitate, care nu s-au 
preocupat ca stația de radi Picate 
să-și trăiască viața, să fie in pas 
cu sarcinile ce stau in fața co
lectivelor de muncă din orașul 
Lupeni. Cît de plăcute și intere
sante ar fi emisiunile locale dacă 
le microfon ar fi invitați să-și 
împărtășească experiența mineri de 
frunte ca Ghioancă Sabin, Ange- 
lescu Ion, Feher Vasile, Sălceanu 
Petru, inovatori, ingineri și maiștri 
cu experiență în 
putea iniția chiar 
buna experienței 
asemenea, pot fi 
rubrici prin care 
reâligătile minerilp.’l№ odb№t£ve- 
for de muncă de'Jj Filatura Lu
peni, șantier, preparație și "ilte în
treprinderi și instituții din oraș.

Pentru acest lucru este însă ne
cesar ca comitetul orășenesc de 
partid și sfatul popular să ia mă
suri menite ti ducă lă îmbunătă
țirea activității stației. Trebuie să 
fie reorganizat colectivul de cola
boratori al stației. Acesta sâ trea
că fără întîrziere la întocmirea u- 
nui plan de mutică, să facă totul 
pentru a satisface cerințele celor 
1304 abonați, ținlndu-se seama și 
do faptul Că Stația de radiofîcare 
din Lupeni își va mări simțitor 
numărul de abonați pînâ la finele 
anului.

S-at 
„Tri- 

De 
alte

producție, 
o rubrică : 
înaintate", 
inițiate ți 
să fie oglindite

Ш întîmpinarea adunărilor generale 
și alegeri in organizațiile

(Urmare din pag. l-a)
partidului nostru, despre carac
terul Și scopul organizației U.T.M

Colectivele pentru organizarea 
timpului liber al tineretului să 
fie mai mult îndrumate spre îm
bunătățirea continuă a conținu
tului joilor de tineret ce se or
ganizează, urmărindu-se în pri
mul rînd învățarea a cît mai 
multe cîntece despre patrie și 
partid.

Adunările generale de dări de 
seamă și alegeri vor trebui să 
constituie pentru organizațiile 
U.T:M. din exploatările miniere 
un prilej important de mobili
zare a tineretului la realizarea 
și depășirea sarcinilor pe anul 
І961, de creșterea avîntului în 
muncă al tinerilor mineri pen
tru ridicarea calității poducției, 
pentru economii.

Intensified participarea tine
retului la întrecerea socialistă și 
la întrecerea pentru obținerea 
titlului de colectiv de muncă 
fruntaș, în perioada alegerilor 
Organelor de conducere, brigă
zile și sectoarele de tineret pot 
extrage peste angajament IOiJQ 
totie eârbune coesificabil. Acest

obiectiv trebuie să stea în perma
nență în atenția organizațiilor 
U.T.M.

Avînd în centrul atenției indi
cațiile Congresului al 111-lea ai 
U.T.M., organizațiile U.T.M. din 
exploatările miniere să antrene
ze un număr cît mai mare de ti
neri la cursurile de ridicare a 
calificării.

Tineretul din ateliere va trebui 
să sprijine mai efectiv muncă 
entuziastă a minerilor noștri prin 
repararea la timp și de bună ca
litate a utilajului minier.

Avînd ca. obiectiv principal 
sarcinile trasate de cel de^al 
fii dea Congres al P.M.R. cu pri
vire la construcția de locuințe, 
tinerii de pe șantierele de con
strucții vor trebui să-și sporeas
că eforturile in vederea dării în 
fciosință a obiectivelor planifi
cate în timpul stabilit, de bună 
calitate și Ia un preț de cost mai 
redus.

Organizațiile U.T.M. de la Fi
latura Lupeni au datoria de a 
mobiliza în această perioadă mai 
puternic brigăzile de producție 
ale tineretului șt întregul tine
ret la țreșterea productivității 
muncii. Paralel cu creșterea pro-

de dări de seamă 
U. T. M.
• ductivitiții muncii ele vor trebui 

să păstreze în centrul atenției 
îmbunătățirea continuă a calită
ții firelor, reducerea prețului lor 
de cost.

Organele și organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile și instituțiile 
din raza dfe activitate a orașu
lui Petroșani trebuie să mobili
zeze brigăzile de muncă patrio
tică și întregul tineret la noi con- i 
tribuții în direcția înfrumuseță- i 
rii întreprinderilor, orașelor și , 
comunelor Văii Jiului. |

O atenție deosebită trebuie a- | 
cordată în această perioadă ac
țiunii de colectare a fierului vechi 
precum și realizării sarcinilor 
agro-silvice.

Acordînd atenția cuvenită pre- 
'gătirii adunărilor generale pen- ■ 
tru dări de seamă și alegeri, fft; 
losind din plin acest prilej pen 
tfu îmbunătățirea activității lor, 
intensificînd în același timp mun
ca de educare comunistă a tine
retului, de mobilizare a maselor 
de tltterl la realizarea sarcinilor 
desăvîrșirfi construcției socialis
te, organizațiile U.T.M. vor a- 
duc? contribuții tot mai tnari la , 
făurirea vieții йЬі în patfia | 
noastră. I

• PUBLICITATE
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Institutul de mine „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej* din Pe 
troșanl, primește înscrieri 
piuă ІП ziua do 27 septem
brie Inclusiv, pentru al doi
lea examen de admitere la 
facilitățile de mine și electro
mecanică minieră.

Examenul de admitere va 
începe în ziua de 28 septem
brie orele 8 dimineața.
♦♦♦♦♦♦»naaaaav

ANUNȚ■»

Atelierul de zonă C.F.R. 
Petroșani angajează cu dată 
Imediată sudor autogen, ttm. 
plarl și lăcătuși.

I. I. p. i. Petroșani
Organizează în seaca zi

lei de sîmbătă 30 septembrie 
1961, de la orele 20 a BALUL 
STRUGURILOR* în urmi* 
toarele localuri și localități 
din Valea Jiului.

Restaurantul Minerul — 
Petroșani.

Casa corului din Lupeni. 
Restaurantul Minerul — 

Lupeni.
Cantina minieră din Uri* 

canl.
Restaurantul Straja -“ 

Vulcan.
Bufetul 23 din Petrila. 
Bufetul 24 din Lonea.
Cu această ocazie se V» 

servi tradiționala pastramă 
de capră și diferite speciali
tăți la grătar. Diferite sur. 
prize vOr distra publicul 
consumator.

Muzică și dans pîrlă în 
zori.

A ÎNCEPUT NOUL AN ȘCOLAR : 

părinți, proeurofi pen
tru copiii dvs. din timp 
uniforme școlare, care 
le găsesc în cantități 
abundente fi în toata 
mărimile la magazinele 
de confecții pentru 

copil.

Vînaarea fe face fi 
cu plata în raid. 

Procurați uniformele 
necesare copiilor dvs

2. ȘUȘTAG
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A 16-a SESIUNE A O. N. U.in vederea asigurării păcii

Uniunea Sovietică este gata pentru tratative 
în orice moment, în orice loc 

și la orice nivel
Cu mențiunea „fulger"

NEW YORK 23 (Agerpres)
Agențiile de presă din S.U.A. 

au difuzat ziarelor, posturilor de 
radio și companiilor de televiziune, 
cu mențiunea „fulger", extrase a- 
mănunțite din scrisoarea preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, adresată 
primului ministru al Indiei, J. Ne
hru. Atît Associated Press cît și

United Press Internațional, în te
legramele corespondenților lor de 
la Moscova, subliniază acel pasaj 
din scrisoarea lui N. S. Hrușdov 
în care se arată că în 
asigurării 
este gata 
moment, 
nivel.

păcii, Uniunea 
pentru tratative 

în orice loc si

vederea 
Sovietică 
în orice 
la orice

Comentariile ziarelor engleze
LONDRA 23 (Agerpres)
Ziarele engleze au publicat nu

meroase comentarii pe marginea 
răspunsului dat de N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. la scrisoarea 
șefilor delegaților la conferința 
țărilor neangajate, care și-a în
cheiat recent lucrările la Belgrad. 
Ziarele subliniază mai cu seamă 
faptul că Uniunea Sovietică este 
gata pentru a asigura pacea să 
participe la tratative „oricînd, în 
orice loc și la orice nivel". „Dai
ly Telegraph" exprimă această idee 
în titlul : „Rusia este gata să par
ticipe la tratative la orice nivel".

Totodată ziarele subliniază că

guvernul sovietic este gata să par
ticipe la tratative care să fie „în
dreptate într-adevăr spre rezolva
rea cît mai grabnică a problemelor 
internaționale urgente și în primul 
rînd la conferința de pace în pro
blema încheierii Tratatului de pace 
german și normalizării pe această 
bază a situației din Berlinul occi
dental".

Ziarele subliniază, de asemenea, 
declarația șefului guvernului so
vietic că părerile guvernului 
U.R.S.S. asupra actualei situații 
din lume coincid în multe orivințe 
cu considerentele expuse în scri
soarea participanților la conferința 
de la Belgrad.

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

[J.R.S.S. a lansat o nouă rachetă
(Agerpres) —MOSCOVA 23 

TASS transmite:
La 21 septembrie 1961 în U- 

nlunea Sovietică a fost lansată 
cu succes o nouă rachetă purtă
toare în regiunea centrală a O- 
eeanului Pacific.

Prin lansarea 
toane s-a urmărit 
guranței ei și a 
arului de dirijare, precum și a 

interacțiunii dintre complexul au
ri 
în 
pe

rachetei-purtă- 
verificarea si- 
predziei siste-

tomatizat pentru măsurători 
mijloacele de telecomunicații, 
vederea plasării pe orbită

viitor Ж cosmice satelit.
Ultima treaptă a rachetei, a- 

d ap tată pentru străbaterea pătu
rilor dense ale atmosferei a atins 
suprafața oceanului la locul sta
bilit dinainte, cu o mare preci
zie.

Lansarea de rachete-purtătoare 
in regiunea anunțată dinainte va 
continua în conformitate cu 
planul prevăzut.

A început discuția generală în 
problemele politice

NEW YORK 23 (Agerpres).
Ședința pienară din dimineața 

zilei de 22 septembrie a Adună
rii Generale a Q.N.U. a început 
discuția generală în problemele 
politice. Primul a luat cuvîntu’ 
delegatul Braziliei.

Delegatul Braziliei și-a ex
primat regretul în legătură cu 
faptul că în ultimul timp s-a 
produs o accentuare considera
bilă „a războiului rece" care ge
nerează Intr-o mare măsură pri
mejdia unui război cald. „Raz 
boiul rece", a declarat delega 
tul. nu numai că aruncă asu
pra maselor populare povara 
grea a cursei înarmărilor dar 
creează și o instabilitate primej 
dioasă în lume și scindează po
poarele. In politica sa, a conti
nuat el, Brazilia este condusă 
de năzuința poporului brazilia! 
spre pace.

Referindu-se la atitudinea faț? 
de Cuba, delegatul Braziliei a 
subliniat că țara sa se pronun
ță pentru principiul unei depline 
autodeterminări a popoarelor. 
Noi urmărim cu atenție situația 
din Cuba, a declarat el, și con-
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siderăm că această tară trebuie 
săjși hotărască singură soarta.

Delegatul Braziliei a declarat 
că simpatiile poporului țării sale 
sînt de partea popoarelor Afri
cii care luptă împotriva colonia
lismului și pentru eliberarea lor 
El a spus că nimic nu va putea 
să împiedice Brazilia să adopte 
o poziție clară în problemele re 
feritoare la Algeria și Angola, 
țări ale căror popoare luptă pen
tru libertate. Brazilia, a subli
niat el, va ajuta țările africane 
să realizeze aceste țeluri.

Delegatul Braziliei a declarai 
că este gata să discute proble
ma reprezentării Republicii Popu
lare Chineze în Organizația Na
țiunilor Unite. El a subliniat, 
de asemenea, că delegația sa se 
va pronunța permanent pentru 
dezarmare întrucît mijloacele e- 
conomisite ca urmare 
rii cursei înarmărilor 
rientate spre întărirea 
țărilor slab dezvoltate.

Prințul NORODOM 
delegatul Cambodgiei,

a încetă- 
pot fi o- 
economiei

SIANUK, 
a 

a- 
Și

care 
luat după aceea cuvîntul, a 
mintit că presa occidentală

Premierul Ciu En-lai despre necesitatea 
restabilirii drepturilor legitime 

ale Chinei la O. N. U.
PEKIN 23 (Agerpres)
După cum anunță agenția China 

Nouă, luînd cuvîntul în seara de 
22 septembrie la recepția în cin
stea feldmareșalului Montgomery, 
premierul Consiliului de Stat. Giu 
En-lai referindu-se la problema 
restabilirii drepturilor R. P. Chi
neze la O.N.U. a declarat că gu
vernul S.U.A. intenționează să re
curgă la o nouă metodă la actuala 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. S.U.A. susțin că problema 
reprezentării Chinei reprezintă o 
așa-numită „problemă importantă" 
pentru a cărei soluționare vor fi

Un act 
de 
din

-" " .!Z.==------------

de samavolnicie savirșit 
autoritățile engleze
Berlinul occidental

(Agerpres)

LEOPOLDVILLE. Corespon
dentul din Leopoldville al agen
ției Reuter transmite că parla
mentul conlogez s-a întrunit vi
neri intr-o ședință închisă pen
tru , a examina măsurile care se 
impun în vederea apărării uni
tății Congou! ui și pentru a pune 
capăt secesiunii Katangei. Mem
bri ai guvernului au subliniat în 
cuvîntările rostite 
cesitatea folosirii 
toacelor împotriva 
din Katanga.

MONTEVIDEO.
cu Cuba revoluționară, pace și 
dezarmare, unitatea forțelor pro
gresiste, reforma agrară, garan
tarea libertăților democratice — 
acestea sînt lozincile sub care 
s-a desfășurat la Montevideo 
marele miting al oamenilor mun
cii, consacrat celei de-a 41-a a- 
niversări a Partidului Comunist 
din Uruguay.

R. Arismendi, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Uruguay, a vorbit cu acest pri
lej despre glorioasa cale de lup
tă a Partidului Comunist din 
Uruguay.

PARIS. Peste 2000 de munci
tori și funcționari de la Uzina 
metalurgică „Manu-France" din 
orașul Saint-Etienne au declarat 
la 21 septembrie o grevă de 
scurtă durată cerînd majorarea 
salariilor. Partidpanții la grevă 
au ieșit pe străzile orașului și 
au organizat un mare miting.

la ședință ne- 
tuturor mij- 
m ar tone te lor

Solidaritate

4
I
I

Berlinul 
acesta ar 
$i au în- 
ordin de

dat asigurări că se va bucura de 
sprijin în îndeplinirea funcțiilor 
sale de corespondent.

V, S. Sumski a îndeplinit toate 
formalitățile necesare legate de 
sosirea sa în Berlinul Occidental.

Dar polițiștii englezi au decla
rat că stăpîni în Berlinul occiden
tal sînt puterile de ocupație și nu 
autoritățile vest-berlineze și au 
forțat pe V. S. Sumski ,să pără
sească Berlinul occidental. Eva- 
cuîndu-1 cu forța pe coresponden
tul agenției TASS, polițiștii l-au 
amenințat 
tualitatea 
oraș.

Această
de ocupație engleze 
act de samavolnicie 
secință a situației 
Berlihul occidental.

necesare două-treimi din voturi 
se pronunță pentru crearea unei 
comisii speciale care să studieze 
această problemă, încercînd să 
pună această problemă deavalma 
cu problema extinderii componen- 
ței Consiliului de Securitate și a 
Consiliului social-economic,,,, ,Д- 
ceasta manevră josnică a guvernu
lui S.U.A. urmărește, ca și pînă 
■acum, obiectivul de a continua 
împiedicarea restabilirii drepturilor 
legitime ale Chinei noi la O.N.U.} 
continuarea menținerii reprezen
tanților clicii ciankaișiste la 
O.N.U. și pregătirea condițiilor 
pentru crearea a „două Chine" și 
pentru ocuparea pentru o perioadă 
îndelungată a teritoriului chinez 
— Taivanul.

întregul popor chinez, a declarat 
Gu En-lai, se pronunță cu hotă- 
rîre împotriva acestor planuri ale 
guvernului S.U.A.

Toți știu, a subliniat Ciu En- 
lai că problema reprezentării Chi
nei este în fond problema resta
bilirii drepturilor legitime ale Chi
nei la O.N.U. și alungării cian- 
kaișiștilor care ocupă în mod ile
gal locul Chinei și nu este cîtuși 
de puțin vorba de problemele la 
care se referă punere] 2 al arti
colului 18 din Carta O.N.U.

Si

observatorii occidentali au dena
turat în fel și chip hotărîrile 
conferinței de la Belgrad a ță
rilor neangajate.

Norodom Sianuk a exprimat 
satisfacția delegației sale în le
gătură cu declarația comună 
sovieto-americană cu privire la 
principiile stabilite de comun a- 
cord privitoare la tratativele în 
roblema dezarmării.
Referindu-se la activitatea 

O.N.U., Norodom Sianuk a sub
liniat că una din cauzele situa
ției anormale create în această 
organizație internațională a con
stat în neparticiparea Republicii 
Populare Chineze. El a propus, 
de asemenea, să fie primiți în 
O.N.U. Republica Populară Mon
golă. Șeful delegației Cambod
giei a prezentat propunerea pri
vind primirea în O.N.U. a celor 
două state germane, precum și 
a ambelor state existente în Co
reea și Vietnam

Prințul Sianuk a declarat că 
o rezolvare mult mai realistă a 
problemei algeriene ar fi recu
noașterea de către Franța a gu
vernului
Algeria și ducerea de tratative 
privind
guvern a tuturor împuterniciri
lor în ce privește administrarea 
treburilor pe teritoriul Algeriei.

HOSEIN KODS NAHAI, mi
nistrul Afacerilor Externe al Ira
nului și DZENTARO KOSAKA, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Japoniei, care au luat după aceea 
cuvîntul la ședința plenară au 
vorbit despre necesitatea conso
lidării păcii, a realizării dezar
mării și încetării experiențelor 
cu arma nucleară.

Cu acest prilej ei au sublihiat 
necesitatea intensificării _rolului 
statelor mici și mijlocii, precum 
și a statelor care nu fac parte 
din blocurile militare, în rezol
varea problemelor internaționale.

Tqtodată ministrul Afacerilor 
Externe al Iranului s-a pronun
țat împotriva înlăturării condu
cerii unipersonale a secretaria
tului O.N.U.

Vorbind despre problema de
zarmării, ministrul Afacerilor 
Externe al Japoniei a declarat 
că delegația sa se pronunță pen
tru dezarmarea generală și to
tală dar ea consideră că rezol
varea acestei probleme atît de 
dificile nu poate fi realizată din- 
tr-odată fără o pregătire cores
punzătoare.

Japonia, a declarat el, salută 
declarația comună sovieto-airieri- 
cană cu privire la principiile 
stabilite de comun acord pentru 
tratativele în problema dezar
mării.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Japoniei s-a pronunțat împo. 
triva propunerii ca în fruntea se. 
cretariatului O.N.U. să fie trei 
persoane

provizoriu al Republicii

transmiterea către acest

BERLIN 23 
TASS transmite 2

In noaptea de 21 spre 22 sep
tembrie la biroul TASS din Ber
linul occidental unde locuiește con
ducătorul acestui birou, V. S. Sum
ski, împreună cu familia sa, s-au 
prezentat trei reprezentanți ai po
liției militare engleze.

Ei au cerut lui V. S. Sumski 
să părăsească imediat 
occidental pretinzînd că 
locui ilegal în acest oraș 
cercat să-i înmîneze un
evacuare semnat de reprezentanții 
celor trei puteri de ocupație din 
Berlinul occidental.

In realitate V. S. Sumski a pre
zentat la timp Senatului vest-ber- 
linez actele referitoare la sosirea 
sa în Berlinul occidental în cali
tate de corespondent al agenției 
TASS. Din partea Senatului i e-au
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împotriva politicii militariste 
a guvernului olandez

cerea și nu prelungirea termenu
lui militar", „Nici un fel de ajutor 
elementelor revanșarde germane". 

Participanții la miting au adop
tat în unanimitate un apel către 
guvernul olandez în care protes
tează energic 
impozitelor pentru i 
tare și împotriva trimiterii 
trupe olandeze în Germania oc- 
rideofălă.

HAGA 23 (Agerpres)
In seara zilei de 21 septembrie, 
avut loc la Amsterdam, un mi

ting de protest și o demonstrație 
împotriva politicii militariste a gu-' 
vernului olandez și împotriva aju
torului acordat elementelor revan
șarde vest-germane. Sute de de
monstranți au străbătut străzile 
orașului purtînd pancarte cu lo
zincile ! ^Nu războiului". „Redu-

a

cu arestarea in even* 
că s-ar mai întoarce în

acțiune a autorităților 
constituie un 

con- 
din

flagrant, 
anormale

împotriva sporirii 
scopuri mili- 

’ț de

PROGRAM DE RADIO

RBDACȚLA §1 ADMINISTRAȚIA к Petroșanii Stt?Gb. Gheorghiu-Dei “«■ TeL interurban 322 automat 269.

PROGRAMUL I. 7,30 
medicului, 8,00 Din presa 
tăzi, 9,00 Muzică ușoară 
pretată la diferite instrumente,
9.30 Tinerețea ne e dragă, 10,08 
Melodii populare romînești și 
ale minorităților naționale, 11,03 
Mari interpreți ai operelor lui 
Mozart, 12,15 Evocare literară: 
Panait Cerna, 13,05 Muzică 
populară romînească, 14,00 In- 
terpreți de muzică ușoară, 15,30 
Concert de muzică din operete,
17.30 Roza vînturilor, 18,30 Pro
gram muzical pentru fruntași în 
producție din industrie și agri
cultură, 19,00 Almanah științi
fic, 20,30 Muzică ușoară, 21.25 
„Din istoria discului". Mari cîn. 
tăreți de altădată : Mattia Battis- 
tini. PROGRAMUL II. 12,15 
Melodii populare romînești, 13,30 
Muzică de estradă din țări so
cialiste, 15,00 Coruri din opere,

25 septembrie
Sfatul 
de as- 
inter-

15,35 Muzică ușoară, 16,30 Vor
bește Moscova ! 18,05 Muzică din 
operete de compozitori contem
porani, 19,40 Din comoara fol
clorului nostru, 21.30 Lectură 
dramatizată din volumul „Focul 
care nu se stinge" — culegere 
de povestiri ale scriitorilor so
vietici.

----- O------
CINEMATOGRAFE

25 septembrie
PETROȘANI — 7 NOIEM. 

BRIE : Cîinele din mlaștină; AL. 
SAHIA : Dama de pică; PETRI- 
LA: Portretul unui necunoscut; 
LONEA: Discipolul diavolului; 
ANINOASA: Pisica își scoate 
-'oarele; VULCAN : Aveau 
ani; CRIVIDIA: Cîntec de lea
găn; LUPENI : Dragostea te 
așteaptă.

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


