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Organ a! Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Din activitatea
I. L. L. Petroșani9

Cu 
popular 
trecută, 
troșani 
evidențiată pentru felul în care se achită de sard- 
nile ce-i revin, pentru promptitudinea și calitatea 
lucrărilor capitale și curente efectuate la locuințele 
din fondul statului și particulare. Ceea ce a dus lai 
aceste rezultate a fost buna organizare a muncii, 
metodele folosite de conducere în privința organi- 
zăriâ și efectuării lucrărilor.

Reparații curente și capitate 
mai multe și de bună calitate

prilejul celei de a Ill-а sesiuni a Sfatului 
regional Hunedoara-Deva, ținută săptămînai 
întreprinderea de locuințe și localuri Pe- 
(director tov. Cosma Alexandru) a fost

cuite pardoselile ‘ degra
date cu parchet, au fost 
montate sobe, ferestre și 
uși noi, s-au zugrăvit și 
vopsit interioarele și exte
rioarele incit totul este 
actim curat și atrăgător. 

In același timp I.L.L. 
Petroșani a efectuat și 
lucrări capitale la fostele 
locuințe particulare, cons- 
tind în construirea depen
dințelor necesare, раѵагел 

. incintelor, instalarea de 
ferestre și uși noi etc. 
Valoarea reparațiilor ca
pitale efectuate de uni
tățile I. L. L. Petroșani, 
anul acesta se. ridică la 
suma de 1.400.000 lei la 
locuințe și -la 400.000 Itei 

sute de case âu fosf înLi- ’ la clădirile 'instituțiilor.

In ultimul timp, locui
torii multor străzi ale o- 
rașelqț Văii Jiului au a- 
vut posibilitatea și satis
facția de a spune : „Avem 
azi case ca și noi deși lo
cuim in ele de ani de zi- 
le“. Intr-adevăr străbătînd 
străzile Horia, Cloșca, 
Crișan, colonia Ștefan din 
Lupeni. Dimitrov, Mine
rului din Lonea. M. Sa: 
doveanu. Republicii, Pe 
țrila, Libertății. Fiorilor 
din Vulcan, Emiaescu. 
Minerului, Delavrancea 
și altele din Petroșani ai 
impresia că , toate casele 
au fost construite de cu- 
rînd datorită aspectului 
lor. atrăgător și curat. In ,
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Atenție satisfacerii cererilor 
oamenilor muncii " 
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Citiți în pagina IV-a:
• Lucrările Adunării Genera le a O.N.U.
• Scrisoarea ministrului Afacerilor Externe al Cubei adresată 

președintelui Adunării Generale a O.N.U.
• O nouă acțiune provocat o are a autorităților de la Bonn și' 

vest-berllneze
• Declarația Ministerului AfaoerHor Externe al R.D.G.

întrajutorarea tovărășeas că între cadrele tehnice. în rezol- • 
varea problemelor grele ale procesului de producție din sub- *
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teran, face ca lună de lună sectorul HI Să dobîndească 
cese frumoase în1 muncă și să șe mențină fruntaș la 
Lonea. Luna trecută sectorul a obținut cea mai mare 
șire: 1264 tone de cărbune peste plan.

IN CLIȘEU: Inginerul Bogge Carol 
cru) cu ajutorul său Nicola u Claudiu .și 
dilă Ernest întruniți în „con siliu" pentru 
de lucru în abataje pe schim bul respectiv.

»ф»■ * ••

Bilanț de realizări însemnate

Manifestări cultural-artistice 
în cadrul Lunii prieteniei 

romîno-sovietice

Una din laturile im
portante ah activității 
I.L.L, este efectuarea lu- 
crărțjar dc întreținere - și - 
reparații Ta cererile ce
tățenilor. Pentru a putea 
satisface în condiții cît 
mai bune cererile oame
nilor muncii, conducerea 
Î.IaL. Petroșani a creat un 
serviciu special care urmă- 

promptitudine 
răspunzînd 

lucrărilor

șittil anului să 
rezolvate multe altele. Un 
fapt pozitiv ii constituie 
și felul în -care 
punde oricărei 
diferent dacă 
sau nu să fie 
de
promptitudine.

Casa în 
bun

I.-L.L. răș- 
cereri, in- 
ea poate 
rezolvată

întreprindere :

rfiște cu 
fiecare cerere, i 
și de calitatea 
efectuate.

în acest 
I.L.L. Petroșani 
mit 2600 de cereri, 
măr mult mai mare 
cit anul trecut, ceea 
arată încrederea oameni
lor în felul în care lucră- 
torii I.L.L. își fac dato
ria, ei adresîndu-se prin 
cereri pentru orice nevoi 
de ;întreținere și reparații 
necesare locuințelor. Din 
aceste cereri 1800 au fost 
rezolvate pînă în prezent,

In cele trei trimestre trecute 
din anul curent, exploatările mi
niere. djri Valea Jiului au fost a 
provizicnăte dc cât re șantierul de 
prefabricate ' Petroșani cu canti
tatea de 18.190 inc. de prefabri
case. de bt top Hecfesare pentru lu- 

■ crăfile de pregâjiri..d';n subteran.
Munca harnicului colectiv al șan
tierului, îndrumat de organizația 
de bază, a fost încununată în 
acest an de' realizări însemnate. 
Șantierul a realizat ріашіі .,anual 
de livrări în 9 luni. Totodată a 
fost realizat și planul pe sorti
mente, satisfăcîndu-se astfel ce-

an
s-au

la 
pri- 
nu
de- 

i ce

al
Eehipe’e do lucru din ca

drul I.L.L.-ului în care sînt 
cuprinși mulți muncitori 
fruntași ca Rumpel Anton, 
Căliușa Eugen, Radar Ște
fan (zidari), Kiss, Ar
pad, Deak Pavel, Matyus 
Carol (zugravi), Horvath 
Ștefan, Kovacs Stefan, (tîm- 
plari), Aniser Iosif, Lazio 
Gheorghe (dulgheri) și al
ții fac tot posibilul pentru 
a termina la timp lucrările 
ce le sînt încredințate, con
tribuind astfel la pregătirea 
pentru iarnă a locuințelor din 
fondul statului si particu-

care locuim —
nostru
I.L.L.-ului nu vor fi uitați 
de locatari pentru conștiiri- 
ciozitatea lor în muncă, pen
tru strădania de a efectua 
lucrări de calitate și la timp. 
Dar și .locatarii au datoria 
să facă tot posibilul pentru 
a întreține în bună stare lo
cuințele — bun al întregului 
popor — alegînd în fruntea 
comitetelor de străzi și blo
curi pe cei mai harnici gos
podari ajutîndu-i în perma
nenta pentru a face că fie
care locatar să îngrijească 
de casa în care locuiește ca 
de propriul său: bun.

D. MIHAIL

rerile exploatărilor miniere la 
bolțari pentru galerii simple și 
duble, pentru puțuri și bolțari T 
ee- se folosesc la armarea gale
riilor cu inele de bolțari. Ca 
urmare, la data de 15 octombrie, 
colectivul șantierului va. săy- 
băt'art'importantă victorie 
în munca sa : îndeplinirea pla- 

, nului anual de producție. Și e 
firesc Să se obțină asemenea re- 
zultate. de vreme ce productivi
tatea muncii a înregistrat o în
semnată creștere în acest an. Da
torită folosirii la capacitatea ma
ximă a betonierelor precum și 
a mecanismelor de la masa de 
turnare a bolțarilor în' forme 
productivitatea muncii realizată 
în 9 luni a fost mai mare, de cît 

cea planificată cu 21,6 mc./mun- 
citor.
La succesele 

șantierului , au 
contribuit sub
stanțial brigăzi
le . de turnare 
conduse de tov. 
Băltaru Viorel, 
Pocivilișteanu

Titu, Țacea loan 
și Tudor . Ioan. 
De. asemenea, 
brigada de în- 
cătcard pe care 
o conduce Gru-

In fiecare an între 7 
octombrie — 7 noiembrie 
oamenii muncii din pa
tria noastră sărbătoresc 
Luna marii prietenii cu 
poporul sovietic. In aces
te zile în. toată țara au 
loc manifestări cultural- 
artistice menite să popu
larizeze succesele gran
dioase obținute de oame
nii sovietici în opera de 
construirel a comunismu
lui, în cucerirea spațiului 
cosmic, în apărarea păcii. 
Manifestări asemănătoare 
vor avea loc și în loca
litățile Văii Jiului.

In acest scop Consiliul 
orășenesc A.RJL.U.S. Pe
troșani a elaborat un plan 
de acțiune pe toată pe
rioada între 7 octom
brie — 7 noiembrie a.c. 
Deschiderea festivă a 
Lunii prieteniei romîno- 
sovietice va avea loc azi, 
8 octombrie la toate clu
burile muncitorești, iar la 
căminele culturale pe ziua 
de 15 octombrie a.c.

Printre acțiunile prevă
zute în plan se numără 
Conferințele „Un gran
dios program de cons
truire a comunismului", 
jjU.R.S.S. în anul 1980", 
„Totul pentru om“, „Lu

In două luni 
*" 'fier

îndrumați de comite
ntul U.T.M., tinerii dtn 
brigăzile de muncă pa
triotică de la E. M. Lu
peni conduse de Mure- 
șan Haralambie, Frigea 
Petru, Iftode Terente și 
Mihăilă Nicolae au orga
nizat în lunile august și 
septembrie a.c. un număr 

'de 16 acțiuni voluntare 
'pentru colectarea fierului 
vechi. Prestînd peste 1100 
ore de muncă voluntară,

Faptul că sectorul 1 a indieiat luna trecută fruntaș în extragerea cărbunelui la mina Petrila, 
iar în prima săptămină din octombrie a dat peste pian 430 tone de cărbune, se datorește hărni
ciei cu care lucrează în abataje brigăzile miniere. Intre brigăzile care pun cel mai mult umărul 
la realizarea și depășirea cantităților de cărbune planificate sectorului 1 se numără lună de lună 
si cea condusă de minerul Cucos Gh. IN CLIȘEU; Un, schimb al brigăzii tov. Cucoș

mea socialistă de strajă 
păcii”.

Pentru popularizarea 
realizărilor tehnico-științi- 
fice ale U.R.S.S., Consi- 
jiul orășenesc A.R. L.U.S.

' în colaborare cu Consi
liul local al sindicatelor 
și Filiala A.S.I.T. va or
ganiza conferințe cu te
mele : „Știința — în sluj
ba construcției desfășurate 
a comunismului”, „Uniu
nea Sovietică dezvăluie 
tainele cosmosului”.

De asemenea, între 15- 
22 octombrie a.c., la că
minele culturale, cluburi
le întreprinderilor, în 
școli se vor organiza sim
pozioane, conferințe, jur
nale vorbite, informări a- 
supra luptei U.R.S.S. și 
a țărilor de democrație 
populară pentru place și 
dezarmare, precum și o 
serie de expoziții, seri li
terare,- recenzii, concursuri 
literare, concursuri „Cine 
știe câștigă” etc.

Principalele manifestării 
care vor avea loc în ca-i 
drul Lunii prieteniei ro-! 
mîno-soyietice vor fi ur-i 
mate de programe artie-l 
tice susținute de către 
formațiile artistice de ă- 
matori din localitățile 
.Văii Jiului.

0-----------------

— 145 tone 
vechi

ei au adunat din subte
ran, curtea minei și îm
prejurimi o cantitate de 
145 de tone de fier vedhi 
pe care l-au predat 
la I.C.M. Petroșani. S-au 
evidențiat utemiștii Moro- 
șan Haralambie, Moldo
van Tudor, Mîndruța Va- 
sile, Terva Ludovic, Bîn- 
cova Teodor, Kocsik Iu- 
liu, Hegheduș Frâncisc, 
Cernătoiu loan și Povlov- 
schi Carol.

Шасвгеа consumului te lene 
mie de seini

Comuniștii din sectorul III al 
' exploatării Petrila au discutat r în 
niai multe rînduri în adunări ge
nerale modul în care se desfășoară 
lupta pentru reducerea consumului 
de lemn. Lucrul acesta este' firesc. 
Directivele ■ celpi , de-al Ilî-lea 
Congres al partidului au trasat mi
nerilor ca o - sarcină importantă 
reducerea, consumă - ' ______
lui de lemn 
la 53 m.c.’'
mia ' de tone 
cărbune extras ______
1959, la cel mult 
35 m.c. în 1965.' Comuniștii au a- 
preciat că sectorul- dispune dc su
ficiente resurse pentru a îndeplini 
această sarcină înainte de termen. 
In consecință ' atenția lor a fost 
îndreptată în această direcție. 
Fiecărui. membru și candidat de 
partid i s-a încredințat ca sarci
nă de partid de a-și mobiliza orta
cii la creșterea continuă a' pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității cărbunelui și folosirea ra
țională a lemnului de armare.

Ca de obicei, agitatorii se do
vedesc și de această dată fruntași 
în bătălie, buni gospodări, oameni 
care nu se împacă cu rutina, cu 
mersul 
aceștia 
Traian, 
sarcina 
de brigăzile din revirul său, el a 
gîndit stăruitor asupra modului în

de 
pe? 
de 
în

care trebuie
înainte de .... __ __ ...

atenție felul în care lucrează bri- 
. găzile fruntașe, oamenii cate au 
cîștigat o bogată experiență în 
bătălia pentru folosirea rațională 
a lemnului de mină. Cu acest pri- 

. lej și-a dat seama că una dintre 
cele mai bune brigăzi este . cea 

condusă de comu
nistul Bartok Io
sif. Abatajul ca
meră nr. 10 vest 
este un abataj un
de se simte că 

lucrează mineri buni, gospodari 
de nădejde. După modul în care 
sînt puse armăturile, dîipă modul 
în care sînt așezate uneltele de 
muncă îți dai "seama că oamenii 
de aici simt răspunderea pentru 
îndeplinirea sarcinii puse de partid.

In abatajul lui Bartok, agita
torul Costea a văzut cu cită gri
jă este tăiat lemnul pentru ca pier
derile să fie cît mai mici, cît de a- 
tent lucrează oamenii la răpiri. Stîtid 
de vorbă cu minerii din brigada 
lui Bartok, agitatorul Costea s-a 
convins că aceștia urmăresc atât 
economisirea materialului lemnos 
cît și asigurarea unei bune susți
neri a abatajului. Brigada lui Bar
tok are in contul propriu de eco-

Din experiența 
agitatorului Costea Traian.

de la sine. Unul dintre 
este și tovarășul Costea 
rftaistru miner. Primind 
să se ocupe îndeaproape

să muncească, 
toate a urmărit .cu

A. C6KBU

(Continuare în pagina S-a)



2 STEAGUL ROȘU

Pentru o toamnă cit mai bogată 
în roade la biblioteca din Lupeni

Căminul „cultural fi viața satului

ANALIZĂ TEMEINICĂ — 
MĂSURI CONCRETE

Pe măsură ce zilele calde, se
mne, se răresc, oamenii străbat 
toț mai rar potecile de munte 
înlocuind excursiile cu lectura, cu 
vizionarea spectacolelor, în să
lii» cluburilor. In această pe
rioadă, și la biblioteci afluiența 
cititorilor este mai mare, pentru 
toți începînd parcă, odată cu 
toamna, un an de învățămînț La 
Lupeni în bibliotecă a sosit tom
na. dar nu cu frunzele ei veș
tejite, cu dtecorul ruginit și de
zolant ci bogată în roade, adu- 
cînd înviorare a întregii activi

tăți.
In luna septembrie biblioteca 

a primit încă 511 volume , noi, 
numărul total al cărților ajun- 
gînd la aproape 25.000. Numărul 
cititorilor a ajuns la 1260. A- 
ceasta arată că într-adevăr toam
na va fi bogată în roade și la 
bibliotecă, cititorii găsind tot 
mai mult timp pentru a citi cît 
mai multe cărți. Bibliotecara 
Bucur Olimpia deși nouă, șe 
străduiește să-i ajute atît în ale
gerea unor volume cît și asupra 
ideilor esențiale desprinse din 
lucrarea citită. De pildă în cadrul 
unei joi de tineret. în fața a 
peste 180 de tineri ea a prezentat 
recenzia romanului ,,Bariera" de 
Teodor Maziliu, iar în prezent 
pregătește o lucrare despre vo
lumul „O viață de om" de Ma
rin Mihalache. Desigur acțiunile 
cu cartea organizate la bibliotecă 
nu sînt suficiente. Aceasta din 
două motive. Primul, pentru că 
biblioteca încă nu are un colectiv 
activ format din oameni compe
tent! și de specialitate care să 
dea într-adevăr un ajutor eficient 

. cititorilor prin organizarea anu
mitor acțiuni și manifestări. Este 

I adevărat că acum o săptămînt. 
: directorul clubului a fost invi

tat la o ședință a directorilor 
tuiuror »соЬц>- din localitate în 
cana un număr de 15 profesori 
de diferite specialități au fost de

Consfătuire cu bibliotecarii voluntari

semnați să facă parte din colec
tivul bibliotecii, colectivul cer
cului literar precum și din co
lectivul acțiunilor organizate 
pentru elevi. Pînă în prezent însă 
•nu s-a trecut la organizarea ac
tivității acestor colective.

In al doilea rînd. este necesar 
ca bibliotecara din Lupeni, ca de 
altfel toate bibliotecarele din 
Valea Jiului, șă primească un 
sprijin mai substantial de la pro
fesorii de limba romînă cît și de 
la actorii Teatrului de stat din 
Petroșani care pot dramatiza 
unele lucrări, inițiind procese li
terare care sînt forme foarte 
atrăgătoare de popularizare a 
cărților.

Inlăturînd aceste deficiente, a 
cum cînd toamna încă mai bate 
la geam sfioasă, la biblioteca din 
Lupeni se vor • înregistra rezul
tate- și mai bogate.

D. MUGURE

La Uricani sînt mulți prie
teni ai cărții. Zilnic biblioteca 
este frecventată de zeci de ti
neri și vîrstnici pentru a îm
prumuta cărți, pentru a-și pe
trece timpul liber în mod re
creativ și folositor. Alții însă

liKiwrim nil fertilității 
dulce ligii Bănită

In urma unor săpături ar. 
. heologlce efectuate pe înălțimea 

S dealului „Cetății" din hotarul 
) comunei Bănită, colectivul 
} științific al Muzeului regional 

din Deva a scos la iveală rui
nele unei fortificații dacice ca
re a existat la începutul erei 
noastre. Construcțiile dezgro
pate, care se află pe stlnca de 
la Peștera Bolii se compun din 
ziduri de blocuri de piatră 
fasonată și turnuri de . veghe. 
Au fost dezgropate și unele 

1 obiecte ca unelte, piese de ce- 
' raanlcă, arme din epoca res- 
( pectlvă, tipare pentru turnat 
( obiecte metalice etc.
( Se presupune că scopul ce- 
( tații militare dezgropate la 
( ’eștera Bolji, construită după 
/ o tehnică originală, cu ziduri 
? prinse în ștînca adesea abrup- 
) tă, era de a apăra centrul dacic 
? de la Sarmisegetuza împotriva 
( unui inamic care ar fi pătruns 
( pe Jiu în sus și pe Strei.

nu se mulțumesc numai cu atît. 
Doresc să-și facă biblioteca lor 
personală. Pentru aceștia din 
urmă. Comitetul U.T.M. de la 
E.M. Uricani le-a venit în spri
jin organizjnd în incinta minei 
un stand cu vînzare a celor mai 
noi -cărți apărute în librării.

IN CLIȘEU.: Un instan
taneu de la standul de cărți 
din incinta E.M. Uricani.

Numirea tov. Ferchezeu Ana 
ca directoare a căminului cultu
ral din Cimpa a atras după sine 
și impulsionarea activității la 
acest cămin cultural

Astfel, în ziua de 30 septem
brie 1961 a fost convocat colec
tivul căminului cultural pentru 
prezentarea dării de seamă a 
supra desfășurării activității cul
turale pe perioada 1 ianuarie — 
30 septembrie 1961,

Darea de seamă prezentată a 
scos în evidentă o serie de rea
lizări obținute în activitatea cul
tural-educative de masă. Au fost 
reliefate realizările obținute de 
formațiile artistice ale acestui 
cămin cultural în cel de al VI- 
lea concurs a-1 formațiilor artis
tice <fe amatori. în munca cu 
cartea prin depășirea planului 
cu peste 130 de cititori, iar în 
probleme gospodărești acest că
min a fost dotat cu un aparat 
de radio în valoare de 1150 lei, 
Cărți în valoare de 1300 lei, alte 
obiecte de inventar în valoare de 
2.000 lei. toate din fonduri buge
tare, precum și unele obiecte 
din contribuția obștească a fie
cărui membru din activul cul
tural. Toate acestea au făcut ca 
localul de cămin să aibă o în. 
fățișare plăcută și atrăgătoare.

A fost scos în evidență aportul 
adus de membrii activului cul
tural în realizarea acestor sar
cini, Rezultate frumoase au ob
ținut tov. Costinaș Aurel, Bunea 
Gheorghe, Pătrășcoi Maria, Ie- 
nulescu Nicolae, Musca Maria. 
€u toate acestea au fost și to
varăși din activul căminului ca
re numai în mică măsură au 
sprijinit desfășurarea, activității 
în cadrul acestui cămin cultural. 
De asemenea, s-a constatat că nu 
au fost folosite în suficienta mă
sură cele mai adecvate forme și

Lucrări, ale scriitorilor noștri
Breitenhofer A. „UCENICIA 

LUI JAKOBI" — povestiri. In 
romînește de I. Cassian — Mă- 
tăsaru. Editura tineretului. 228 
pag. — 4,50 lei, cartonat 9,35 
lei.

Călin Vera ,,Byron" (Oameni 
de seamă). Editura tineretului, 
300 pag. — 8 lei, cartonat 12,60 
lei;

Colin VI. „întoarcerea 
PESCĂRUȘULUI" — roman

procedee pentru atragerea unui
■ număr cît mai mare de oameni 

ai muncii în activitatea culturală 
In această direcție, o lipsă a 
avut-o și tov. Moian loan. Se
cretarul organizației U.T.M. car? 
nu a colaborat în suficientă mă
sură cu conducerea căminului 
cultural.

Această analiză temeinică a 
activității de pînă acum a deter
minat reorganizarea și lărgirea 
activului căminului cultural cu 
noi membri.

Propunerile făcute în cadrul 
discuțiilor au contribuit la fixare» 
unor obiective a căror îndepli
nire va duce la înviorarea acti
vității culturale. S-a hotărît or: 
ganizarea cercurilor de poves
titori, sportiv, științific, organi
zarea săptămînal" a zilei femeii, 
a colectivului de conferențiari, 
aplicarea unor forme noi în 
munca cu cartea etc.

In urma propunerilor făcute 
au fost organizate și colectivele 
pe probleme. Au fost înființate 
un număr de 6 colective : colec
tivul artistic, colectivul științific, 
colectivul sportiv, colectivul gos
podăresc etc. Aceste colective în- 

'fiintate au trecut la fixarea 
obiectivelor de muncă pe pe
rioada de iarnă.

Colectivul artistic, de exemplu, 
a trecut deja la activitate con
cretă prin punerea în scenă a 
piesei „Piatra din casă" .Drecunți 
și organizarea repetițiilor la un 
scenariu radiofonic ,,Pe drumul 
belșugului" care se pregătește 
sub conducerea tov. Căpitanu 
Dumitru de la Teatru de stat.

Toate aceste măsuri vor face 
ca activitatea căminului cul- 
fBf-’al ‘din Cimpa să înregistreze 
noi succese

P. MARCU
Secția învățămînț și Cultură

ediția a И-a („Cutezătorii") Edi
tura tineretului 230 pag. 4,15 
lei, cartonat 9,55 lei ;

Costescu D„ Adrian Al. 
„LAS’ CA VINE NUTA“. Co
medie într-un act („Teatru de 
amatori") Editura pentru litera
tură 68 pag, — 1,55 lei ;

Cîmpeanu V. „A PATRA ZI 
DUPĂ RĂZBOI" Povestiri — 
Editura militară 176 pag. 3,70 
lei.

Una din sarcinile de mare im
portantă -ce stau în fața comitete
lor sindicatelor este munca de e- 
ducare, creștere necontenită a ni
velului cultural și profesional al 
maselor de muncitori.

In scopul intensificării activită
ții cultural-educative comitetul sin
dicatului E.M. Lonea a hotărît ca 
în data de 5 octombrie 1961 să 
organizeze o consfătuire cu biblio
tecarii voluntari. Referatul pe care 
tovarășa Boda Elena l-a prezen
tat, (n calitate de bibliotecară a 
clubului minier Lonea, a scos în 
relief atît sarcinile ce stau in fața 
bibliotecarilor voluntari privind 
munca de educare precum și me
todele pe care va trebui să le fo
losească bibliotecarii în munca lor 
pentru a atrage cît mai mulți ci
titori, făcîndu-i cu adevărat prie
teni ai cărții. 7

In urma unei analize făcute a- 
supra felului cum s-a muncit cu 
cartea în cursul acestui an s-a 
putut constata că această activita
te s-a îmbunătățit avînd în ve
dere. faptul că numărul cititorilor 
a crescut de la 890 cîți erau la 31 
decembrie I960 la peste 1600 ci
titori în prezent, dintre care peste 
560 cititori activează în cadrul ce
lor 9 biblioteci de casă conduse 
de bibliotecari voluntari.

Creșterea numărului de cititori 
a atras după sine și creșterea nu
mărului de cărți citite astfel ca 
Ia Prezent numărul cărților citite 
să se ridice la 20.696 volume.

Experiența dobindită de o serie 
da bibliotecare voluntare cum 

tint tov. Mihai Lucreția, Danciu 
Florica, Rusu Angela și altele, a 
constituit un exemplu viu pentru 
ceilalți bibliotecari voluntari în 
îmbunătățirea muncii cu cartea. In 
cadrul consfătuirii tov. Vnănrilă 
Viorel a arătat că ar fi necesar 
să se înființeze biblioteci volante 
și în cadrul sfatului popular, secto
rului I.C.O. și al unității I.L.L. 
din localitate.

Cele peste 170 acțiuni cu car
tea întreprinse de către biblioteca 
clubului minier din Lonea între 
care recenzii asupra cărților „Car
tea minerului", „Cartea strungaru
lui", „Bătălie în marș” și altele, 
expunerile pe temele : „Să ne cu
noaștem patria", „Originea și e- 
voluția omului pe pămint", „Le
ninismul — farul călăuzitor al 
partidului nostru", serile' literare 
pe temele: „Omul sovietic în 
literatură", „Viața și opera lui 
Mihail Eminescu", precum și o 
serie de alte acțiuni ca seri tema
tice, prezentări de cărți, expoziții 
de cărți ?i altele, la care au par
ticipat peste 13.000 de oameni ai 
muncii, au contribuit la îmbogă
țirea cunoștințelor muncitorilor din 
această localitate precum și la creș
terea producției și productivității 
muncii.

Creșterea numărului cititorilor 
precum și a numărului de cărți 
citite, a atras după rine necesi
tatea de я se procura în perma
nență noi cărți care să între în 
inventarul bibliotecii.

OLTEAN U DUMITRU 
corespondent

liniștea • ’CC
serii

De ieri pe ecranul cinemato
grafului Al. Sahia din Petroșani 
,a început să ruleze filmul „In 
liniștea serii", o producție a stu
diourilor bulgare.

Filmul prezintă un episod dra
matic din lupta poporului bulgar 
împotriva fascismului. In urma 
unei trădări, un grup de parti
zani ascuns în munți, este ata
cat de armata regulată. In fata 
unui inamic superior numeri- 
cește, partizanii se retrag. Doi 
dintre ei, Anton și Boika. se as
cund într-0 peșteră ca să scape 
de urmăritori. Soldatii aruncă la 
întîmplare cîteva grenade înăun
trul peșterii. Explozia provoacă 
căderea unei bucăți de stîncă ca
re blochează intrarea. Anton și 
Boika, la capătul unor sforțări 
grele, reușesc să găsească o altă 
ieșire din peșteră, urrnînd cursul 
unui rîu subteran.

Ajunși afară Boika epuizată 
de efort, adoarme, în timp ce An
ton face o recimoștere în împre
jurimi. Trezindu-se, Boika se 
sperie de apropierea unui grup 
de soldați și coboară în tîrg.

Anton rămas singur pleacă si 
regăsește detașamentul de parti
zani. Raportul său provoacă o 
mare emoție și neliniște în rîn- 
dul partizanilor. Trădarea prici
nuită Ța făcut să piardă legă
tura-cu un grup antifascist și cu 

agentul lor de legătură care cu
noștea locul unde sînt ascunse 
armele și munițiile. Pe de altă 
parte, Boika ar putea fi prinsă 
și constrînsă prin torturi să dez
văluie secretele. Cineva trebuie 
neapărat să coboare în tîrg. 
Acest cineva va fi Anton care se 
oferă singur.

Astfel începe acțiunea plină 
de dinamism a filmului „In li

IN CLIȘEU: O scenă din film.

niștea serii” care redă eroismul 
și spiritul de sacrificiu al parti
zanilor bulgari.

Scenariul filmului este semnat 
de Emilian Stanev. iar regia a- 
parține lui Borislav Saraliev. ІП 
rolurile principale Liudomir Di
mitrov (Anton), Nevena Kakano. 
va (Boika), Boleslav Ivanov 
(Pasrapanov) Nikola Diniev (co
mandantul politiei) și alții.



Noutăți din sectoru 
mecanic al minai 

Aninoașa
Un nou tip de mașină 
de rambleiat pneumatic

Ar, de an, exploatările minier

♦*
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
« 
♦

♦ 
•
♦ din Valea Jiului sînt dotate c
♦ noi utilaje miniere lă nivelul teh 
X nicii mondiale, menite să facă ma
♦ ușoară munca minerilor și să con
♦ tribuie la ridicarea productivități 
« muncii.
J Recent, pentru prima dată î
♦ Valea Jiului s-au primit două ma 
« șini de rambleiat. pneumatic ti 
X „xjriden‘ din import. Una di
♦ aceste mașini a și fost pusă î
♦ funcțiune la mina Aninoașa sec
♦ torul I orizontul 7 mediu pentr 
X rambleierea zonei centrale a stra
♦ tului III. Mașina are o capacrtat
♦ de 80 m.c. pe oră. Primele rezul
♦ tate s-au dovedit foarte bune.
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Trustul minier Deva
Organizația de proiectări, cu sediul în Deva,

URMĂTOARELE POSTURI PENTRU ANGAJARE s

X Alte utilaje primite
♦
♦ Cinci motoare primare cu o pu 
*.tere de 80 kW tip Electroputer
♦ Craiova pentru pompele de refu 
X lare la 550 m. înălțime, a prim
♦ zilțdc trecute mina Aninoașa. Ur
♦ mează ca în scurt timp să sosea
♦ că și pompele care vor fi acțio 
X nate de aceste motoare.
X Pentru imbunătăți-ea sistemu
♦ lui de aeraj, ș-a primit recent c
♦ la U.R.U.M.P. un ventilator ti 
X BCMM împreună cu întregul
♦ chipament electric pentru suitoru
♦ central Piscu. In curînd vor in 
X cepe lucrările de montare a ven 
X tilatorului.
♦ In vederea concentrării produ
♦ I 'ci sectoarelor 2 și 4, se va mon 
X intre orizonturile 9—11 la puțu 
X orb nr. 6 o mașină de extracț
♦ t;p Ramer (Jaques Duclos) im 
X portată din R-Р- Ungară.

............. . ...... . „---------- — —------ 1 alimentar* 
i nr. 77 din Lupeni, este deținătoarea unei distincții mult rîv- * 
j nite de vînzătoarele acestui m agazin : diploma dfe fruntașă în ț 
• întrecerea socialistă. Ea a fast surprinsă de fotoreporterul nos- ♦ 
Îtru discutînd cu colegele Tor dai Irina, Soltner Paraschiva, J 

Horvath Magdalena și Zaha ria Aneta. Tema discuției e lesne ♦ 
l de ghicit, ținînd seama de faptul că toate vor să devină frun- ! 
î tașe în lupta pentru o bună deservire. J

Horvath Irima, ajutor' gestionar la magazinul 
ț nr. 77 din Lupeni, este deținătoarea unei distincții 
J nite de vînzătoarele acestui m agazin : diploma de fruntașă

— Inginer proiectant specialist electromeeanic;
— inginer șef proiect electromecanic;
— Proiectant I electromecanic;
— Inginer proiectant specialist constructor;
— Inginer șef proiect constructor;
— Proiectant I constructor;
— Inginer topograf;
—* Tehnicieni topografi.
Angajarea te face cu respectarea condițiilor 

studii fi vechime în vigoare.

I

Lacrei merge
Zi obișnuită de lucru. In ate

lierul pentru construcții metalice 
ăl întreprinderii de utilaj și trans
port Livezeni muncitorii asamblau 
de zor cadranele unor vitrine u- 
nașe- Tot măiurînd fierul 
cornier și dătinind din cap, Ciș
maș Ambrozie, un meseriaș vîrst- 
nic, cu multă experiență în muncă 
se opri în dreptul lui Anuțoiu 
loan, ajutorul său.

— Ai însemnat locurile exact ? 
Cel întrebat răspunse afirmativ.

— Dar cu găurile ce zici, o 
scoatem la capăt ?

— De scos la capăt o scoatem 
noi cumva — rosti Anuțoiu scu- 
lîndu-se în picioare, numai că tot

ielmirei іоишіііі It Imn 
Diiounnii de ierna

(Urmare din pagina l-a)

попНІ zeei de metri cubi de lemn 
economisiți.

Urmărind îndeaproape activita
tea acestei brigăzi ca și a altora, 
agitatorul a ajuns la concluzia că 
în sector există posibilități pen
tru reducerea consmului de 
lemn. Ținînd seama de această 
realitate, el a început să desfășoa
re o muncă susținută, perseveren
tă în rindul minerilor din revirul 
său, arătîndu-le care sînt principa
lele căi de reducere a consumului 
de lemn.

In mai multe rinduri, el a orga
nizat, în pauzele de pușcare, scur
te convorbiri cu minerii din bri
găzile conduse de Enache Chiriță, 
Cișlaru loan și Belu Sabin in care 
le-a arătat că una din principalele 
căi de reducere a consumului de 
lemn este răpirea cu grijă înainte 
de prăbușire. El a ajutat personal 
aceste brigăzi să răpească un în
semnat număr de stîlpi care аР°1 
au fost refoloșiți. Astăzi, minerii 
din aceste brigăzi manifestă mult 
interes pentru recuperarea mate
rialului de armare.

Tot la minerii din brigada lui 
Bartok, agitatorul Costea a obser
vat că -deși li se trimite, de cele 
mai multe ori, lemn de 4 metri, 
ei nu-1 taie ia dimensiunile ceru
te de juguri, ci își procură sin
guri lemnul potrivit, iar cel dc 4 
metri il folosesc la grinzi. Din 
Comoditate insă nu toți minerii 
procedează astfel. De curînd, to
varășul Costea a observat acest 
lucru la schimbul lui Nica loan 
din brigada lui Terenyi Ludovic. 
Minerii lui Nica au primit numai 
lemn de 4 metri. Lor însă le tre
buia și de 3,5 m. In loc să-și a- 
ducă de pe galerie, unde exista 

. destul, ei l-au scurtat pe cel de 4 
la 3,5 m; Se înțelege că jumătatea 
de' metru de lemn rămasă de la 
fiecare bucată nu mai putea fi fo
losită la nimic, Așa stînd lucrurile, 
tov. Costea a organizat îndată o 
scurtă convorbire cu ortacii lui 
Nica și i-a criticat pentru lipsa de 
interes manifestam în direcția fo- 

' losirii raționale a materialului. El 
le-a arătat că dacă de la fiecare

sdlp se aruncă cite o jumătate 
de metru, aceasta totalizează la 
sfîtșitul lunii o însemnată cantita
te de lemn, ceea ce sporește con
sumul la mia de tone de cărbune, 
anihilînd în același timp efectul 
măsurilor luate pentru reducerea 
prețului de cost al producției.

Minerii din schimbul lui Nica 
șir au însușit critica. De atunci, ei 
.. procură cu grijă lemnul de di
mensiuni potrivite profilului aba
tajului.

In legătură cu folosirea raționa
lă a* materialului lemnos, agitato
rul Obștea Traian a mai observat 
și un alt neajuns și anume că to
varășii de la depozitul de lemn 
trimit în mină bușteni groși, care, 
în mod practic, nu pot fi folosiți 
la armări obișnuite. De aceea pe 
unele galerii pot fi găsiți asemenea 
bușteni putrezi. Aceștia însă deși 
nefolosițî, sînt incluși la capitolul 
de consum, încărcînd astfel in 
mod nejustificat prețul de cost al 
cărbunelui.

Această stare de lucruri a criti
cat-o în repetate rinduri, dar n-au 
fost luate măsuri de îndreptare. 
Pentru ca totuși acest lemn să nu 
se irosească, tov. Costea a propus 
ca buștenii groși să fie tăiați în 
două pentru a fi folosiți la armare 
cînd se atacă o nouă fîșie. Propu
nerea a fost primită și răspîndită 
la toate brigăzile.

Tn activitatea sa de agitator, 
tcv. Costea a folosit și alte forme 
de muncă pentru a sprijini brigă
zile de mineri să sporească viteza 
de avansare în scopul eliminării 
armăturilor suplimentare, aceasta 
aducînd o contribuție însemnată 
la economisirea lemnului de arma
re.

Datorită eforturilor pe care co
muniștii le depun în această di
recție, întregul colectiv al secto
rului III Petrila manifestă astăzi 
o grijă deosebită pentru sporirea 
continuă a producției de cărbune 
cu un consum de lemn tot mai 
redus. Nu întîmplător sectorul lu
crează astăzi cu un consum de 36 
m.c. de lemn la mia de tone' de 
cărbune. Eexmplul lui este demn 
de urmat pentru celalțe sectoare 
ale minei.

cu migală și pierdere de timp.
Cu un vraf de dosare în brațe 

maistrul Gyorgy intră grăbit în 
micul său birou din atelier. După 
cîteva clipe reveni.

— Tovarășe Gyorgy !
Cel strigat roti privirea, opoi 

dumirindu-se de unde e chemat, 
se îndreptă spre grupul în ,care 
lucra Cișmaș.

— Pari necăjit baci Ambrozie.
— Nu par, sînt. Și să-ți spun de 

ce. Ne trebuie un burghiu mobil, 
altfel nu ne vom putea îndeplini 
angajamentul. La asemenea lucrări 
mari, cu mașina de găurit fixă, mai 
mult pierdem decît cîștigăm. Ar 
trebui ®ă ne ajutați.

In după amiaza acelei zile mem
brul de partid Gyorgy Alexandru 
nu s-a dus acasă. Vreo două ore 
*-a învîrtit în jurul mașinii de 
găurit fixă, a pornit-o. de vreo ci- . 
teva ori, i-a examinat construcția, 
apoi, pînă tîrziu noaptea a lucrat 
în biroul său. Au urmat alte și 
alte după amiezi de lucru încor
dat. După trei săptămipi .muncito
rii din atelier au avut o surpriză, 
înainte de a începe lucrul, mais
trul Gyorgy le-a prezentat un bur
ghiu mobil cu cablu flexibil acțio
nat de un motor electric.

— Incercați-1. L-am construit 
după o revistă sovietică.

In atelier lucrul a început să 
meargă mai bine. Exemplul comu
nistului Gyorgy Aleaxndru a fost ' 
urmat și de alții. A fost meca
nizată manevrarea valțului pentru 
îndoit tablă. S-a amenajat o ma
șină pentru transportul pieselor 
grele și s-au perfecționat o serie 
de utilaje. Numeroși muncitori lă
cătuși ca Ghiorcuță Augustin, O- 
laru Ioan, Rîmneamțu Pavel, Lo- 
rinez Iosif și Nemeș Vasile au e- 
fectuat numeroase lucrări folosind 
materiale recuperate, economisind 
astfel circa 12.000 lei într-o singu
ră lună.

A. NIC.H1F0REL

Succese 
ale sondorilor

Datele centralizate recent la în
treprinderea de explorări Lupeni 
privind îndeplinirea sarcinilor de 
plan la foraj și lucrări geologice 
pe luna septembrie 1961 oglin
desc realizări bogate. De pildă, 
în sectorul Uricani majoritatea 
brigăzilor de la foraj au reușit să 
depășească randamentele planifi
cate în medie cu 6 la sută, și să 
realizeze economii de pînă la 
1000 lei fiecare prin reducerea 
instrumentațiilor, recuperări de 
țevi, recondiționări de freze și 
micșorarea consumului de combus
tibil. In mod deosebit s-ац evi
dențiat sondorii de la locația 5225 
condusă de Ștefănescu Grigore șL 
locația 5703 condusă de Brindu- 
șoiu loan, care au forat cîte 25 de 
metri în plus față de angajamen
tul luat în luna septembrie.

Rezultate asemănătoare au ob
ținut și brigăzile de sondori conduse 
de Stan loan și Ciobanu Victor 
de la sectorul Bărbăteni și bri
gada condusă de Anton Ioan de 
la sectorul Livezeni.

CUMPĂRĂ TORI !
Sezonul friguros se apropie. Procurați-vă 

din timp îmbrăcăminte călduroasă și încăl
țăminte de sezon.

Magazinele O.C.L Produse industriale 
sînt aprovizionate din abundentă cu:

PARDESIE CIORAPI
RAGLANE STOFE DE ROCHII
PALTOANE DE IARNĂ ȘI PALTOANE
FINET BOCANCI
BARCHET ȘOȘONI
DIFTIN GALOȘI
FLANELE DE CORP CISMULIȚE

PLUȘATE PULOVERE
MĂNUȘI FULARE

Vizitați magazinele noastre unde vefl găsi 
articolele de îmbrăcăminte necesare dvs. fi fa- 
mlHei jdy.s.T

Maț izln'âle noastre asigură o deservire Ire* 
progabilă.

| Amatori de moto
O.C.L. produse industriale Petroșani a 

:î nuntă cumpărătorii că la data de 31 decem- 
ІІ brie 1961 EXPIRĂ VÎNZĂRILE CU PLATA 
I IN RATE A MOTOCICLETELOR.

Profitat! deci de timpul care a mai rămas 
ii șl cumpărafl-vă motocicleta preferată, beneficiind 
ii de CONDIȚIILE FAVORABILE DE PLATA ce vi 
:: le oferim.
și Magazinul specializat de moto din Petroșani este
ii aprovizionat din abundență cu toate tipurile de mo
și toc ic le te.

1

PERSONAIUIUI#CE intră in MINA 
SĂ AIBAASUPRA Să

RECHIZIÎE Df FU'IAi’

~~Țovarâși 
MINERI

SI 
TEHNICIENI
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life
a 0. N. UGeneraleLucrările Adunării

NEW YORK 7 (Agerpres).
După cum ■ s-a anunțat la șe

dința plenară din dimineața zilei 
de 6 Octombrie a Adunării Gene
rale a O.N.U. primul a luat cu
vîntul Jawad, ministrul Afacerilor 
Externe al Irakului. Referindu*se 
la problemele dezarmării, Jawad 
a amintit că încă la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale N. 
Ș. Hrușciov președintele Consiliului 
We Miniștri al U.R.S.S., a propus 
un plan de soluționare a acestei 
probleme. El a subliniat că pro
punerile sovietice s-au bucurat de 
un larg sprijin și au exercitat o 
mare influență asupra opiniei pu
blice din întreaga lume

Jawad a sprijinit propunerea U- 
niunii Sovietice cu privire la par-

țări neangajate la 
dezarmare. Această

=©=

Comitetele Adunării Generale 
a O. N. U. 

și-au început activitatea
NEW YORK 7 (Agerpres). 
Comitetele Adunării Generale 

O.N.U.
a 

și-au început activitatea. 
La 6 octombrie Comitetul Politic 
a ales ca vicepreședinte pe repre
zentantul Dahomeyului, Louis Ig
nacio .Pinto. Comitetul juridic a 
ales ca vicepreședinte pe reprezen
tantul Irakului, Mustafa Kamil 
Yassen. La propunerea Ceylonu
lui, Braziliei și Cehoslovaciei ca 
raportor al Comitetului 
fost ales Endre Ustor, 
tantul R. P. Ungare.

politic a 
reprezen-

mixteManevre militare 
coreeano-americane

PHENIAN 7 (Agerpres)
Agenția telegrafică centrală 

coreeană anunță că în Coreea 
de sud se desfășoară cu înce
pere de la 3 octombrie manevre 
militare mixte coreeano-ameri- 
cane. Obiectivul acestor aplicații 
militare este forțarea în comun 
a rîului Imcijin în apropierea 
liniei de demarcație. La mane
vre participă dfvizia I-a meca
nizată americană și unități ale 
armatei coreene cu 
Г4.000 oameni sub 
terilor americani.

* Agenția .anunță 
timp că încâlcind acordul de ar
mistițiu, Statele Unite au adus 
în Coreea de sud o nouă sub
unitate (a 4-a la număr) cu un 
efettiv de 1.000 soldați. Noi tor
piloare și ,alte nave militare vor 
fi puse la dispoziția Coreei de 
sdd.

apropierea

un efectiv de 
comanda ofi-

în același
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Peste 4000 marinari 
americani în grevă

SAN FRANCISCO 7 (Ager- 
-preș). »

După cum transmite agenția 
Reuter greva marinarilor flotei co
merciale de pe coasta apuseană a 
Statelor Unite a intrat la 6 octom
brie în cea de-a 9-a zi. Greviștii 
continuă să organizeze pichete în 
porturile San Francisco, Los An
geles, Seattle și Portland. Din 
cauza grevei la care iau parte a- 
proape 4.000 de marinari și 500 
docheri, un număr de 33 de nave 
sînt imobilizate în porturi.

ticiparea unor 
tratativele de 
propunere, a spus el, constituie un 
mod de abordare care corespunde 
situației existente în prezent în lu
me.

Reprezentantul Irakului a ară
tat că după părerea delegației sa
le, problema germană este una din 
problemele care trebuie examinate 
în lumina dezarmării și asigurării 
securității țărilor din Europa cen
trală și răsăriteană.

Jawad a vorbit în amănunțime 
despre problemele lichidării colo
nialismului. Este cît se poate de 
greșit să se creadă că colonialis
mul nu mai există. Amintind de 
lupta împotriva cotropitorilor stră
ini în diferite părți ale Asiei, A- 
fricii și Americii Latine, Jawad 
a cerut să se acorde independență 
tuturor popoarelor înrobite.

In problemele coloniale, a sub
liniat el, noi ne situăm pe o po
ziție antioccidentală. Poziția noas
tră față de colonialism este cît se 
poate de clară. Noi dorim elibe
rarea deplină a teritoriilor colo
niale și a noilor state de sub domi
nația colonială și de toate rămă
șițele sistemului colonial. Aceasta 
nu înseamnă că noi ne pronunțăm 
împotriva a tot ce este occidental. 
Este însă necesar să se arate că 
în prezent Occidentul se situează 
pe o poziție opusă revoluției socia
le și politicii care cuprinde în pre
zent regiunile slab dezvoltate ale 
lumii.

Delegația mea, a continuat mi
nistrul Afacerilor Externe al Ira
kului, va sprijini propunerea Uniu
nii Sovietice de a se stabili un ter
men pentru lichidarea definitivă și 
totală a colonialismului.

Nu-mi pot imagina, a spus Ja
wad în»- coniiaaare, o jignire mâi 
profundă adusă principiului uni
versalității» OiN.U. decît cea a ne- 
admiterii Republicii Populare Chi
neze în Organizația Națiunilor U- 
nite. Acum, mai mult ca oricând, 
delegația mea consideră că este ne
cesar să-și ridice glasul de la a- 
ceastă tribună în sprijinul acordă-

rii locului ce li se cuvine în O.N.U. 
adevărgților reprezentanți ai Chi
nei.

A luat apoi cuvîntul șeful de
legației R.S.S. Bieloruse, К. V. 
Kiseliov.

Arătînd că dezarmarea generală 
și totală este principala cale spre 
stabilirea unei păci într-adevăr 
trainice între popoare, К. V. Ki
seliov. a declarat că în continuarea ' 
cursei înarmărilor sînt interesați 
numai un pumn de monopoliști și 
de businessmeni militari. Refefin- 
du-se la planul de dezarmare pre
zentat în actuala sesiune a Adună
rii Generale de către delegația a- 
mericană, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.S.S. 
că propunerea 
finită în timp.

Propunerile 
continuat К. V. Kiseliov, de a su
pune controlului nu numai ceea 
ce se reduce, ci și forțele armate 
ale statelor care nu sînt reduse în
seamnă; de fapt, un control atotcu
prinzător în condițiile unei de
zarmări parțiale, adică același con
trol asupra înarmărilor, fără de
zarmare. Aceasta este o recunoaș
tere verbală și o renunțare de fapt 
la orice fel de măsuri reale în 
vederea dezarmării și înlocuirea lor 

. prin diferite sisteme de „control*1. 
Delegația R.S.S. Bieloruse, a spus 
К. V. Kiseliov, consideră că vo
lumul controlului trebuie să co
respundă volumului dezarmării.

Delegatul R.S.S. Bieloruse , a 
propus ca Adunarea Generală să 
ia chiar acum hotărirea de a. sanc
ționa Portugalia care refuză să în
deplinească cererile O.N.U. cu pri
vire la încetarea războiului împo
triva poporului angolez.

Ministrul Afacerilor Externe al 
R.f>.S. Bieloruse a cerut săse res
tabilească imediat drepturile legi
time ale Republicii Populare Chi
neze în Organizația Națiunilor U- 
nite.

La ședință a luat de asemenea 
cuvîntul delegatul Tunisiei.

Bieloruse a amintit 
S.U.A. este nede-

Statelor Unite, a
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Întîlnirea 
lui A. A. Gromîko 

cu J. Kennedy
WASHINGTON 7 (Agerpres) 

— TASS transmite:
La 6 octombrie la ora 17 (ora 

New Yorkului), la Casa Albă 
s-au întîlniit A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și președintele S.U.A., 
J. Kennedy. La întîlnsre au fost 
de față D. Rusk, secretar de 
stat al S.U.A. și V. S. Semenov, 
locțiitor al ministrului Afaceri
lor Externe la U.R.S.S.

întîlnirea lui A. A. Gromîko 
cu J. Kennedy a durat două ore 
și 15 minute.

După cum s*a anunțat, in 
timpul întîlnirii au fost discutate 
problema încheierii Tratatului de 
pace german, precum și alte cî- 
teva probleme importante privind 
relațiile sovieto-americane.

☆
In seara zilei de 6 octombrie 

după întîlnirea cu J. Kennedy, 
A. A. Gromîko a plecai la New 
York. 7

------- -- .. -...-------------------------------

Locuitorii sud-coreeni 
nu pot circula
PHENIAN 7 (Agerpres) 
Locuitorii Coreei de sud nu 

pot circula liberi-pe străzi și nu 
se simt niciodată în siguranță.

In zilele' de 7 și 8 septembrie 
autoritățile militare sud-coreene 
au arestat la Pusan și au deferit 
„Tribunalului disciplinar** 5.640 
de cetățeni nevinovați că ar fi 
încălcat „hotărîrile cu privire la 
circulație".

Printre cei arestați se află 
funcționari ai diferitelor institu-

liberi pe străzi
ții care se îndreptau spre lucru 
sau se înapoiau acasă, elevi, 
precum și șomeri și țărani care 
rătăceau prin oraș în căutare de 
lucru.

Ziarul sud-coreean „Pusan II- 
bo*‘ relatează că tot la Pusan 
au fost arestați și deferiți ace
luiași tribunal 142 de oameni.

La Seul în două luni au fost 
arestați 28.900 de oameni acu
zați de a fi încălcat „hotărîrile 
cu privire la circulație**.

Шіоагаі півішиіш Afacerilor Externe al 
MnaH меШііІа' Шиаіі! Іімаіо a 0

NEW YORK 7 (Agerpres).
La 6 octombrie ministrul Aface

rilor Externe al Cubei, Râul Roa, 
a adresat o scrisoare președintelui 
Adunării Generale O.N.U., Mongi 
Slim. în care acuză Statele Unite 
că pun la cale o nouă conspirație 
pentru a zădărnici relațiile diplo-, 
matice ale Cubei cu alte țări.

„Ca punct principal al acestui 
plan — se spune în scrisoare — 
sînt pregătite documente false care 
sînt date publicității sub pre
supuse semnături ale oficialităților

• 
din ministerul de Externe cuban 
și ale conducătorilor revoluționari 
cubani. In aceste documente se fac 
referiri calomnioase la pretinse ac
tivității subversive menite să dur 
că la răsturnarea guvernelor care 
mențin relații normale cu țara 
noastră". Scrisoarea menționează, 
de asemenea, că guvernele care 
întrețin relații diplomatice cu Cu
ba vor primi în scurt timp „dove
zi ample care vor da în vileag 
motivele reale și țelurile răuvoi
toare ale acestei conspirații".

O nouă acțiune provocatoare 
a autorităților de la Bonn 

și vest-berlineze
BERLINUL OCCIDENTAL 7 

(Agerpres)
După cum relatează presa, la 

Saarbrucken, a avut loc o con
sfătuire a miniștrilor Afacerilor 
Interne ai landerelor vest-ger
mane cu participarea unui re
prezentant al Berlinului occi
dental. A fost adoptată hotă- 
rîrea de a se trimite într-un vii 
tor apropiat în Berlinul occi
dental subunități ale poliției 
vest-germane, deși după cum se

știe, acest oraș nu a fost ni
ciodată și nu este o parte a 
R.F.G.

Această acțiune provocatoare 
a autorităților de la Bonn și 
vest-berlineze care are ca scop 
să agraveze și mai mult situația» 
demonstrează o diată mai mult 
necesitatea urgentă de a se re
glementa problema Berlinului 
occidental pe baza încheierii 
Tratatului de pace german.

l
-►»«

Declarajia Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. G

BERLIN 7 (Agerpres)
La Berlin a fost dată publi

cității declarația Ministerului A- 
facerilor Externe al R.D.G. 
în legătură cu hotărirea mi
niștrilor Afacerilor Interne 
din landerele R. F. G. de a 
trimite în Berlinul accidental 
membri ai poliției vest-germane. 
Această ho-tărîre este calificată 
în declarație drept o provocare 
primejdioasă, drept o nouă verigă 
în lanțul actelor agresive ale 
autorităților de la Bonn și vest- 
berlineze.

CONSE- 
ACT A-

Externe

Funcționari ai ambasadei S.U.A. la Praga 
surprinși îndeletnicindu-se cu spionajul

PRAGA 7 (Agerpres)
Agenția CTK transmite:
Abuzînd dte situația lor diplo

matică, recent doi funcționari ai 
Ambasadei S.UA. la Praga au 
fost prinși în flagrant delict des- 
fășurînd o activitate îndreptată 
împotriva R.S. Cehoslovace.

La 23 septembrie, al doilea se
cretar al Ambasadei S.U.A. la 
Praga S. D. Burke, a fost re
ținut de reprezentanți ai arma
tei populare cehoslovace în apro
pierea unui obiectiv militar din 
împrejurimile Pragăi. Intr-o altă 
zi, în același loc a fost reținut

un alt colaborator al Ambasa
dei americane, R. Kent. In legă
tură cu aceasta ministerul Afa
cerilor Externe al R. S. Ceho
slovace a remis o notă de pro
test Ambasadei S.U.A. și a ce
rut ca R. Kent să părăsească în 
cel mai scurt timp teritoriul Ce
hoslovaciei. In ce privește pe 
D. Burke, i s-a dat un avertis
ment.

Ministerul Afacerilor Externe 
arată că TRIMITEREA DE U- 
NITAȚ1 POLIȚIENEȘTI VEST- 
GERMANE IN BERLINUL OC
CIDENTAL CONSTITUIE UN 
ACT AGRESIV CARE AMENIN
ȚA PACEA; ORGANIZATORII 
EUT POARTA ÎNTREAGA RĂS
PUNDERE PENTRU 
CINȚELE ACESTUI 
gRESiv.

Ministerul Afacerilor
al R.D.G. va atrage atenta pe 
căi diplomatice guverneloL-'celor 
trei puteri occidentale asupra 
primejdiei care amenință pacea, 
în urma hotărîrii miniștrilor A- 
facerilor Interne din landerele 
vest-germane.

-=©=-
Rezervele de aur ale S.U.A. 
au scăzut de la începutul 

anului cu 416 milioane dolari
WASHINGTON 7 (Agerpres) 
După cum a anunțat Biroul 

federal de rezerve în săptăinîna 
care s-a încheiat la 4 octombrie 
rezervele de aur ale S.U.A. au 
scăzut cu 101 milioane dolari. 
De la începutul anului curent a- 
ceste rezerve s-au redus cu 4І6 
milioane dolari.
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lăute upilare tin Iona Rita 
admiri uvolniia cuuană 

li realizările sate
HAVANA 7 (Agerpres)
Agenția Prensa Latina anunță 

că primul ministru Fidel Cas
tro a primit o delegație de 53 
de costaricani să exprime spri
jinul poporului costarican acor
dat revoluției cubane și să con
damne ruperea relațiilor diplo
matice cu Cuba decretată de gu
vernul reacționar costarican al 
președintelui Mario Echandi. 
Juan Chavez, conducătorul dele
gației care este compusă din re
prezentanți ai tuturor păturiloț, 
democratice din țară, muncitori, 
țărani și studențl, a declarat că 
cei care au rupt relațiile cu 
Cuba au fost latifundiarii și ca
pitaliștii din Costa Rica aflați 
în slujba Departamentului de 
stat și nu masele populare cos- 
taricane care admiră revoluția 
cubană și realizările sale.

PROGRAM DE RADIO
9 octombrie

22.30 Ansamblul de cîntece al 
Radioteleviziunii sovietice . PRO
GRAMUL II. 12,15 Muzică popu
lară romînească, 13,00 Piese pentru 
pian de Liszt, 13,20 Concert de 
prînz, 14,30 Din folclorul popoa
relor, 15,00 „Pagini celebre din 
opere", 16,15 Cîntece, 16,30 Vor
bește Moscova ! 17,30 Sfatul me
dicului : Răgușeala, 18,05 Concert 
de muzică din operete, 19,40 Mu
zică populară din R.P. Bulgaria,
20.30 Carnet de reporter, 
Melodii populare oltenești 
pretate la vioară de Florea 
că, 22,30 Muzică ușoară.

PROGRAMUL I. 6,10 Muzică 
ușoară, 7,10 Prelucrări corale din 
fclclcrul nostru, 7,45 Cîntă Tara
ful fabricii de încălțăminte „Ki- 
rov“ din București, 8,00 Din pre
sa de astăzi, 9,00 Mici formații 
de muzică ușoară, 9,30 Tinerețea 
ne e dragă, 10,08 Cîntece ș: jo
curi populare romînești și ale mi
norităților naționale, 11,03 Scene 
din opera „Falstaff" de Verdi, 
11,40 Melodii populare romînești, 
12,15 Pagini din romanul „Fiii 
minerului**, de scriitorul englez 
contemporan Len Doherty, 13,05 
Muzică populară romînească, 13,30 
Laureați ai celui de al П-lea Con
curs internațional „George Enes- 
cu“ — 1961, 14,00 Muzică ușoarș, 
15,10 Prelucrări de folclor ale 
compozitorilor noștri, 15,30 Con
cert de muzică din operete, 16,15 
Note de lector, 17,15 Cîntece de ' 
Vasile Timiș, 18, Muzică ușoară 
romînească, 18,30 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 19,00 Al
manah științific, 20,30 Formații de 
muzică ușoară, 21,00 Muzică popu
lară romînească interpretată de 
Vlad Dionisie și Toni Iordache,
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REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu* Dej nr. 56. TeL interurban 322 automat 269.

21,15 
inter- 
Cioa-

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Trecerea interzisă; AL. 
SAHIA : In liniștea serii ; PE- 
TRILA : E lung drumul pînă a- 
casă; (Responsabilii cinematogra
felor din Lonea, Livezeni. Ani- 
noasa. Vulcan, Crividia, Lupeni 
și Uricani nu au trimis progra- 1 
marea filmelor pe luna octom
brie). t
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