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Din viața și munca tineretului

De sîmbătă 4 noiembrie, mine
rii sectorului de investiții al nti- 

f nei Petrila sînt deținătorii unui 
prețios trofeu : drapelul de sector 
de investiții fruntaș pe baztn. 
L-au adus aici tovarășii lor de 
la Vulcan care l-au deținut pînă 
acum, și i-au înmînat petrileni- 
lor, drept înaltă cinstire a mun
cii lor piffle de bărbăție pentru 
deschiderea de noi drumuri spre 
bogăția adîncurilor.

Păcat că nu există un panou 
de onoare...

La Petrila, se vorbește cu ad
mirație despre realizările celor de 
ra^investitii care încă din 24 oc
tombrie lucrează în contul anu
lui 1962, despre cei 1.600.000 lei 
economii peste plan. Dar cine a 
văzut lucrările executate nu poate 
să nu vorbească cu admirație de 
calitatea galeriilor, a deschideri
lor și pregătirilor. Boteanu Ni- 
colae și ortacii lui își leagă nu
mele de lucrări speciale de bază. 
Ultima lucare efectuată de bri
gada lui Boteanu este o stație 
de pompe cu bazinele respective, 
a căror calitate se bucură de o 
înaltă apreciere. Cu Boteanu se 
întrece în privința calității lucră
rilor brigada lui Tătar Petru, a 
lu-r-Miftal 'Dumitru, și ■nȚUlttL'Jff^'" 
tele din sector. Dacă la mina Pe
trila ar exista un panou dezo
noare al fruntașilor în lupta pen
tru randamente înalte, pentru ca- 

numele acestor brigăzi ăr 
cu cinste pe acest panou

cu pas 
ne. Aici 
rilor perforajul umed. Prin ; 
procedeu se înlătură praful 
cogen, se menține în galerie ( 
mosferă sănătoasă, curată, 
lucrează cu mult spor. Acesta 
este primul loc de muncă de la 
mina- Petrila în care s-a introdus 
perforajul umed, procedeu care în 
lunile următoare va fi extins la 
toate lucrările în piatră în vede
rea îmbunătățirii protecției mun- 

minerilor de la înaintări.

de noi rezerve de cărbu- 
se aplică la baterea gău. 

acest 
sili- 

0 at- 
, se

Spre tieMile țării
Tinerii de la mina Petrila des-

cii

fășoară o întrecere însuflețită pen- 
k tru realizarea angajamentului luat 
I*’ în cinstea conferinței U.T.M; pe 
i’ exploatare.
j> Străduinduse să trimită'<4țe-
’[ Iar iilor țării cît mai mult fier 

vecbi, cei 580 de tineri încadrați 
{în 18 brigăzi de muncă patriotică 
]i au efectuat în ultima perioadă 
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Principalele izvoare 
ale economiilor

Lemnul este principala sursă

lifete. 
fîgbra

Așa se va lucra (a toate 
înaintările

Gheza și ortacii lui mîn»Toth
la orizontul XI o galerie în pia
tră spre blocul zero. In fiecare 
zi, galeria pătrunde cu cîtiva me
tri în stîncă, apropiindu-se pas

a 
economiilor' în sector. La fiecare 
loc ue muncă s-a încetățenit o 
grijă deosebită pentru folosirea 
de mai multe ori a armăturilor 
provizorii de lemn, care înainte 
de betonare sînt scoase cu grijă 
spre a fi refolosite. S-a ajuns ca 
majoritatea armăturilor provizorii1 
să fie folosite de cîte trei ori.

Alături de materialul lemnos, 
explozivul constituie, de aseme
nea o importantă sursă de eco
nomii. La toate deschiderile de 
galerii se aplică cu mult succes 
noua schemă de plasare a gău
rilor de lărgire concepută de bri
gadierul comunist Somogyi Iu- 
liu. In loc de 40—50 găuri, la 
lărgire, se perforează acum doar IC C- - ....
mătate. In aceeași măsură se re
duc consumul de exploziv, de 
capse și material de aprindere, 
timpul de perforare, eforturile 
minerilor, uzura sfredelelor, con
sumul de energie pneumatică,

— In anul 
nostru a 
mai bine, 
folosi din 
ță pentru 
oWinem succese și 
sp- nea tov. Somogyi Iuliu, se
cretarul organizației de bază din 
sector.

I
ji au efectuat în ultima 

sute de ore de muncă voluntară. 
In fiecare sector, atît în subteran 
cît Șl 
lectat 
vechi, 
miștii 
strîns 
vechi.

In cele 10 luni care s-au scurs 
din anul acesta tinerii de la mi
na Petrila du trimis oțelăriilor 
150.000 kg. fier vechi. Fruntași 
în acțiunea de colectare a fierului 

ij vechi sînt utemiștii Pop A’exan- 
. Pirja 

Viorel, Pădureanu Stere, Timar 
loan și alții care sînt purtători 
ai insignei de brigadier al muncii 
patriotice.

la suprațc.ța, tinerii'au co~ 
însemnate cantități de fier 
Numai zilele trecute ute- 
din sectorul V rambleu au 
mai bine de 4000 kg. fier
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4

113*

---o

■S ii ț
i
j
♦
♦

♦

1961. colectivul 
învățat să muncească 
mai productiv. Vom 
plin această experien- 
ca în anul 1962 să 

mai marî.

In secțiile „Viscozei" cresc 
noi fruntași

In întreprinderea producătoare 
de fire sintetice din Lupeni în ul- 

. tima lună a crescut numărul 
fruntașilor în producție.

Ceauș Margareta, una din mun
citoarele 
fruntașă, 
„cel mai 
profesii, 
fruntașe

secției a III-.a a devenit 
deținătoare a titlului de 
bun“ în întrecerea pe 

Printre muncitoarele 
se numără și Matei A-

nisia, Costin Victoria și Golea 
Maria-. Tovarășa Racolta ne mai 
relateză un lucru îmbucurător. 
In subsectia răsucit unde cores
pondenta noastră lucrează ca șefă 
de schimb, în luna octombrie 
producția de- fire a fost îmbună
tățită cu 3,6 la sută și în același 
timp s.-au dat peste plan 536 kg. 
fire răsucite

Iî
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* 8Corespondenții voluntari informează ziarul s
- i 

cașvar a fost revopsită gazeta de g | 
stradă. 8 1

• O altă corespondentă volun- | i 

tară, Maria Dumitrescu lordache, gj 
artistă la Teatrul de stat .Уalea .g- 
Jiului' Petroșani ne-a 
informație despre activitatea unui « 
comitet de sprijin. |

„Pe lîngă Spitalul unificat din 
Petroșani funcționează un comitet $ 
de sprijin format din activiste ob- p 
ștești. Acest comitet, îndrumat de g 
Comitetul orășenesc al femeilor § 
din Petroșani depune o activitate 
rodnică. Pînă acum comitetul de o 
sprijin a efectuat, mai bine de S 

1.100 ore de muncă voluntară rea- 8 
lizînd o economie de 5.450 lei".
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8 ’ ..O frumoasă acțiune patnoti-
g că a fost inițiată de deputata 
g Smitco Maria pentru înfrumuse- 
g țarea cartierului Cacașvar din \'td- 
g cari', ne scrie gospodina Dumitru 
8 Paula. S-au adunat din.car tier mai 
8 bine de 800 kg. fier vechi, s-a 
8 reamenajal terenul de joc al co- 
g piilor, s-a efectuat bandajarea șan- 
g țului, s-a reparat drumul. Numă~ 
8 rul orelor de muncă patriotică de- 
8 puse de către Laszlo Petru, Țuțu 
g ian luliana, Smitko Andrei, LasZlo 
g 2. or ița, Anghel Ștefan, Vîjdea Ni- 
8 colae, Kovacs Ludovic Și mulți 
8 alții se ridică la aproape 250.
g Tovarășa Dumitru Paula ne mai 
g informează că în cadrul acțiunilor 
§ de înfrumusețare a cartierului Ca-

trimis o

Rezultatul nod Івііівііііе
ln urmă cu cîteva luni, tinerii 

electricieni din sectorul l dl minei 
Aninoasa au luat inițiativa să re
condiționeze o bună parte din 
lămpile de abataj degradate.

In acest scop ei s-au angajat 
ca în scurt timp să instaleze în

run- 
te cu tovarășul Marincan loan, 
energeticul sectorului, tinerii Sze~ 
reș Iosif, Konya Adalbert și al
ții au recondiționat înainte de 
vreme numărul de lămpi proptise, 
aducând în acest fel sectorului o 
economie în valoare de 0.125 lei.

. Ощй erele de lucru
In cursul zilei de 4 noiembrie 

c. organizația de bată V.T.M.

s

4

o.
din secția turbine a Termocentra
lei Paroșeni a organizat un con
curs „Cine știe cîștigâ" pe tema : 
„Să ne cunoaștem uzina" ■ La con
cursul organizat în fața unul nu
măr de peste 150 tineri 'au. parti
cipat mai mulți concurenți. Cele 
mai bune răspunsuri au fost date 
de tînărul Săvoiu Traian, care ‘de < 
altfel a ocupat locul l în cadrul ? 
concursului. Răspunsuri bune a j 
dat și tovarășul Nicin Petru, care 5 
a ocupat locul II, precum si tină- 5 
rul Dinescu Firea care a ocupat > 
locul III în concurs. <

> 
l ! )
<

<

Secția- mecanică a ll.R.U. M. Petroșani deține locul I în în- « 
trecerea ce se desfășoară în secțiile U.R.U.M.P., urmată fiind-ț 
de secția construcții metalice, reparații mecanice și de turnă- ♦ 
feric. *

in holul birourilor U.R.D. M.P. se află graficul realizărilor *' 
principalilor indici de plan, oglindă a 
In acest loc i-a surprins fotoreporterul' 
canic Kalăth loan, pe tînărul Mehedinț 
strungar Laurean Carol.

în cadrul secției mecanice de la

rezultatelor întrecerii. • 
nostru pe maistrul me- j 
Victor și pe ucenicul £

•

V. R. U. M. P.

• •

Lună de lună. în acest an, 
muncitorii din secția mecanică 
de la U.R.U.M.P. au obținut îft- 

^șemnaie Realizări. în procesul de 
producție." Antrenați în întrecerea 
socialistă, ei au căutat să orga
nizeze judicios lucrul, să folo
sească tehnica nouă în vederea 
sporirii productivității muncii și 
îndeplinirii sarcinilor de plan 
Eforturile lor s-au soldat cu în
semnate succese. In fiecare lună 
ce a trecut, planul die producție 
a fost depășit în medie cu peste 
10 la sută.

O preocupare de seamă a co
lectivului secției mecanice este 
aceea de a îmbunătăți randa
mentul mașinilor unelte, prin a-, 
cea-sta asigurînd o creștere sim
țitoare a productivității muncii.. 
Această preocupare s-.a manifes
tat prin aplicarea diferitelor 
măsuri tehnice menite să ducă 
la utilizarea mai'intensă a for
ței și capacității mașinilor unel
te, La frezat, de pildă, s-au con
fecționat 6 freze cu plăcute de 
aliaj dur fapt care a permis mă
rirea vitezei de frezare cu 150 la 
sută. La strungurile revolver, 
pentru strunjirea roților de va- 
gonete, se folosesc acum cuțite 
din carburi metalice obținîndu-

I

Intii a fost un 
falnic brad, apoi 
mîini pricepute au 
făcut din el stră
lucitor fir de mă
tase. Acum firul 
va fi împachetat 
cu grijă și trimis 
țesătoarelor,
facă din el valuri 
de mătasă, să îm
plinească dorința 
noastră, ca pînă la 
sfir silui Cesenalu- 
lui producția de 
țesături să ajungă 
la 540—550 mi
lioane metri pă~ 
trați.

I

să

se astfel o așchiere mai rapidă-: 
timpul de strunjire a unei roți, 
fată de metoda anterioară, A 
fost redus cu 5 minute, iar Prin 
folosirea de astfel de cuțite -6. 
strungurile „losif Rangheț'1 pen
tru strunjirea p.icoanelor pentru 
Ciocane de abataj timpul de aș-j 
chiere a fost redus cu cca. 50 
la sută. De asemenea, forjarea 
anumitor piese se'face acum cu 
o productivitate mai mare, prin 
folosirea . unor matrițe speciale 
confecționate în cadrul secției.

Toate acestea au dus la spo
rirea producției fără însă a dău
na calității lucrărilor. Pentru 
creșterea calitativă a produselor 
și reducerea prețului, de cost au 
fost luate și aplicate din timp 
măsuri de organizare și de con
trol a lucrului, măsuri ce s-au 
dovedit a fi eficace. Astfel, s-a 
trasat ca sarcină fiecărui mais
tru de a se ocupa îndeaproape 
de lucrările mai grele și preten
țioase, să acorde un sprijin ’e- 
fectiv celor care le execută. Pri
mele piese dintr-o serie sînt con
trolate riguros și numai după 
aceea se continuă confecționarea 
acestora. In același timp,1 luctă; 
torii buni, cu □ înaltă calificai-, 
împărtășesc .din expertenta i, lor 
celor mai tineri, iar ;die curînd 
a luat ființă pentru rțiuncitorfi 
din secția mecanică un curs'de 
ridicare a calificării. ■ '

Toate acestea au dus la o re
ducere simțitoare a rebuturilor, 
lucru care contribuie implicit‘și 
la reducerea prețului de cost. 
Economiile obținute prin reduce
rea prețului de cost în. 9 lurtî 
din acest an se ridică la suma 
de peste 1.000.000 iei.

La aceste însemnate succese' a 
contribuit întregul colectiv 
secției și s-au evidențiat în 
cial muncitorii Andrei loan, 
bruș Marin, Pascu Simion, 
doi Ioan, Man Petru, 
Dumitru. Grecu P'avel. 
Ștefan, Cioara losif, Cozma Ște? 
fan și Procovan Vasîle. 1

In secția mecanică, lucrul con
tinuă cu spor. îmbunătățirea ca
lității produselor, depășirea sar
cinilor de plan și obținerea de 
economii sînt principalele preo
cupări ale muncitorilor de aici. 
Ei sînt hotărîti să-și respecte 
angajamentul de a termina cu 
mult înainte de termen planul de 
producție prevăzut pe întregul an.

al 
spe. 
Am- 
Pre- 

Cojoacă 
Cioban

ȘT. VULCÂNEANU
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SCRIITORI Șl OPERELa noi, la Lonea sînt oameni de 
treabă. Pun mult suflet în tot ce 
fac. Nu e necesar să stai în con
tinuu pe capul lor să-i mobilizezi, 
să-i antrenezi. Fac totul pentru că 
simt nevoia, le place, spunea acum 
cîteva zile tov. Hlopețchi, secreta
rul sindicatului minier Lonea. Să 
vorbim de pildă despre club...

Cuvintele tovarășului Hlopețchi 
erau într-adev&r întemeiate. Cu 
două .săptămîni în urmă o parte 
din formațiile artistice ale clubului 
au prezentat două spectacole în a- 

. ceeași zi : unul la Cîmpu lui Neag 
$i altul la Uricani.

Numai formații 
artistice ?

...Dacă formațiile artistice ale 
clubului își mai trăiesc viața ce
lelalte activități care trebuie să se 
desfășoare la club au fost negli
jate complet. Clubul nu are un 
plan de muncă pe baza căruia să-și 
desfășoare activitatea, deși dispu
ne de condiții suficiente, pentru că 
cu are cine să-l întocmească, să 
organizeze aceste acțiuni, pentru 
Că-i... lipsește conducerea. Și a- 
ceastă situație persistă de mai mult 

; timp la clubul din Lonea. De a- 
■ proape" trei lunî de zile, clubul nu 

are director, și deci nu are cine să 
răspundă de activitatea ce se des
fășoară aici. E adevărat că a fost 
numit ca director voluntar tov.
Cigmăianu dar acesta nu se poate 
ocupa de treburile clubului decît 
in orele libere.

Comitetul- sindicatului minei Lo-
- nea a făcut din timp Consiliului 

local al sindicatelor Petroșani pro
punerea pentru a fi numit un to
varăș ca director al clubului. Dar 
au trecut două luni și ceva de la 
înaintarea propunerii și încă nu 
s-a hotărît numirea noului direc- 

' tor.
C.L.S. va trebui să ia măsurile 

necesare pentru ca la clubul din 
Lonea să fie numit un director.

C. BANAȚEANU

® EMISIUNE LOCALĂ. 
FĂRĂ ȘTIRI LOCALE

— Atențiune, atențiune, începe 
emisiunea locală / După cîteva 
minute de muzică, se auzi din

J nou vocea crainicului; „Transmi- 
J tem știri locale".. Ascultătorii au
* rămas nedumeriți. Toate știrile te 
J se transmiteau, le citiseră în zia~ 
î rele din ziua, aceea și ele nu erau 
I deloc... locale, 
І Buletinul de știri s-a terminat. 
{ A urmat emisiunea de satiră și 
« umor. In dijuzor se făcu auzită 
t din nou vocea crainicului. Emi~
• siunea de satiră și umor a înce-
♦ put cu tradiționalul salut a lui To- 
f mazian pe care colectivul de re~ 
J dacție al stației de radioficare din 
J Vulcan îl „împrumutase" pentru
*
î 
4 
4 
4 
f J*

seara aceea. Ascultătorii au aflat 
cu acest prilej unele lipsuri ce se 
manifestă la anumite întreprinderi 
fi la unii locuitori ai orașului lor. 
In emisiunea de satiră și umor au 

J foșt criticate conducerile depoziții- 
{ lui de lemne al minei, unității
* T.A.P.L. din apropierea gării Vul- 
V can, In emisiunea de satiră s-a a- 
j cordat o mare atenție comportării 
î unor tineri pe stradă și în societa- 
î te. precum și vocabularului pe 
î сате-l folosesc. Așa, bunăoară, au 
ț fost satirizați unii tineri care fo-
♦ losesc în vorbire jargoane, cuvinte 
J necuviincioase.
! Inițiativa colectivului de redac- 
t lie al stației de radioficare din 
* Vulcan este binevenită. Trebuie 
L-------------------------------------

MUHTAR

cu 
lui 
a-
Și

Muhtar Aue- 
zbv s-a născut 

în 1897. dintr-o 
familie prietenă 

cu marele poet 
și luminator al 
poporului cazah, 
Abai Kunanbaev, 
întemeietorul li
teraturii realiste 
cazahe.

Auezov a învățat să citească 
după cartea groasă, scrisă 
mîna, cuprinzînd stihurile 
Abai, cel care, mii tîrziu, a 
juns eroul operei principale, 
în același timp și cea mai bună, 
a scriitorului. Din anii copilă
riei, Muhtar a făcut cunoștință 
totodată cu operele lui P'ușkin. 
Lermontov și Krîlov.

In 1915, Muhtar Auezov a ab
solvit seminarul de învățători 
și, abia după revoluție, faculta
tea dte filologie a Universității 
din Leningrad, făcîndu-și apoi 
aspirantura la Universitatea din 
Tașkent. A fost profesor univer
sitar, doctor în științe filologice, 
membru al Academiei Cazahe de 
Științe, deputat în Sovietul Su
prem al R.S.S. Cazahe și mem
bru în Comitetul Sovietic pentru 
Apărarea Păcii. Făcînd parte din 
diferite delegații trimise peste 
hotare. Muhtar Auezov a vizitat 
India; Germania, Cehoslovacia și' 
Japottfa. •

Intre 1917—1949. Muhtar Aue
zov a scris douăzeci de piese o- 
riginale. In plus, spectatorul ca
zah a putut vedea pe scena tea- i 
trelor în traducerea lui Auezov, 
cîteva capodopere ale dramatur
giei universale, ca „Revizorul" 

de Gogol, „Othello" de Shakes- '

I

4i !
4
4

ca el să nu se oprească doar î
4 a 
i
4 i 
I
4

însă
la generalizări cum a procedat la 
prima emisiune de acest fel ci 
să numească pe cei care caută să 
folosească necorespunzător cuvinte
le.

In legătură cu buletinele de știri 
care sînt prezentate zilnic la emi
siunea locală mai este necesară o 
observație. Colectivul de redacție 
al stației de radioficare din Vul
can (responsabil prof. Firczak Eu
gen) a dovedit în repetate rînduri 
că este în măsură să pregătească 
emisiuni interesante. Atunci se 
pune întrebarea: cum se explică 
faptul că in octombrie s-au folosit 
numai articole decupate din ziare л 
pentru a pregăti emisiunea loca- j 
lă ?. De ce nu se alcătuiesc pro- J 
grame cu știri din întreprinderile î 

’și instituțiile din localitate? De! 
ce nu se organizează în acest scop j 
o rețea cît mai largă de corespon- ♦ 
denți care să asigure furnizarea o- t 
perativă și la timp a informații- i 
lor?. ;

Colectivul de redacție al stației j 
de radioficare din Vulcan a ob~ І 
ținut unele rezultate frumoase în 1 
activitatea sa. Ele pot fi și mai 4 
mult dezvoltate dacă în viitor со- I 
mitetul orășenesc de partid din j 
Vulcan va controla și îndruma • 
cu mai multă competență activita- t 
tea acestuia. ;

M. COSTEA J
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O V
piese sovle. 

„Aris-
peare, și mai multe 
tice: „Liubov Iarovaia". 
tocrații" și altele.

In 1934 scrie două drame, ca
re au avut un rol important în 
dezvoltarea creației sale: „ 
nete în noapte" și „Abai", 
ceasta în colaborare cu scriito
rul rus Leonid Sobolev. Abai 
era un fel dte studiu premergător 
romanului cu același titlu.

Romanul „Abai", care repre
zintă culmea creației lui Muhtar 
Auezov, e o realizare remarca
bilă a literaturii sovietice. Acest 
roman se situează în rîndul celor 
mai de seamă opere ale realis
mului socialist, păstrează și dez
voltă tradițiile vii ale artei na
ționale cazahe.

El este consacrat în esență, 
celei de a doua jumătăți a seco
lului al XlX-lea. In centrul a- 
cestui roman stă figura marelui 
iluminist și clasic al literaturii 
cazahe, Abai Kunanbaev.

Romanul „Abai", distins 
Premiul Lenin, a fost tradus 
publicat în numeroase limbi.

cu
și

Q--

Й sprijinul tinerilor 
cititori

La clubul din Petrila se acordă 
o atenție deosebită muncii cu car
tea. Pentru a veni în sprijinul ti
nerilor cititori în sala de lectură a 
bibliotecii și în special în cadrul 
joilor de tineret se țin cu regula
ritate scurte prezentări asupra, ce
lor mai noi producții literare 
titlul „Vitrina cu noutăți" sau 
să citim”.

Printre lucrările de curînd 
zentate se numără opere ale scrii
torilor sovietici și ruși precum și 
o serie d,e opere literare ale scrii
torilor romînî.

sub 
„Ce

pre-

Difuzării literaturii tehnice
ce trece biblio- 
cluburilor mi- 

Jiului sînt do- 
mii de volume

Cu fiecare an 
tecile aparținînd 
niere din Valea 
tate cu sute și 
noi. Un loc important în înzes
trarea bibliotecilor îl ocupă spo
rirea numărului de cărți tehni
ce, ajutor prețios în munca mi
nerilor, tehnicienilor și ingineri
lor de La exploatările miniere 
din Valea Jiului.

Biblioteca clubului minerilor 
din Lupeni, de exemplu, dispune 
de 1467 cărfi tehnioe, sursă im
portantă pentru îmbogățirea cu
noștințelor tehnice ale minerilor, 
tehnicienilor și inginerilor de la 
mina Lupeni.

Răsfoind fișele cititorilor bi
bliotecii, îți dai seama de felul 
în care sînt preocupați minerii 
și tehnicienii de cunoașterea nou
lui în minerit. Setea de învăță
tură este ilustrată de numărul 
mare de mineri, care împrumută 
cărți de la bibliotecă. Așa de 
exemplu, minerul Urdă loan din 
sectorul IV B, este un cititor 
fruntaș. Numai în ultimile lunî 
el a împrumutat un număr ma
re de cărți de la bibliotecă cum 
sînt „Mașini miniere", „Cartea 
minerului", „îndreptar tehnic în 
minerit" și multe altele. De ase
menea, și ajutorul miner Tordav 
Adalbert, de la același sector.

FILMUL SĂPTĂMÎNII
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„PATRU IN POTOP"
Incepînd de mîine, 13 noiem

brie a. c„ la cinematograful Al. 
Sahia din Petroșani rulează fil
mul „Patru în potop“, o produc
ție a studiourilor din R. P. Un
gară.

Acțiunea filmului se petrece tn 
primăvara anului 1956 cînâ a- 
pele Dunării inundă cîteva raioa- 

filmul „Patru în potop".IN CLIȘEU: Un cadru din

ne ale Ungariei. Furia lor aduce 
nu numai prejudicii materiale, 
dar pune în pericol și viața lo
cuitorilor. Toate forțele sînt mo
bilizate pentru a preveni aceste 
urmări tragice. Localnicii sînt e- 
vacuați.

Eroul principal, Peter, elev 
dintr-un oraș din apropierea Du. 
nării, știe că s-au luat toate mă
surile pentru salvarea celor din 
zonele periculoase. Totuși, el nu 
poate fi liniștit de vreme ce prie
tena sa Kati rămăsese la cabana 
din pădure împreună cu tatăl ei. 

pădurarul. »» • - ■
însoțit de colegul său Laci și

O-

Ppima melodie
I

Odată cu deschiderea unor cer
curi de activitate pc specialități- 
foto, croitorie, dans, filatelie etc. 
- la clubul central al sindicatelor 
din Petroșani a luat ființă și un 
cor mixt. La prima repetiție care 
a avut Ioc săptămîna trecută s-au 
prezentat deja 90 de persoane, ma
rea majoritate cadre didactice. Sub 
conducerea dirijorului D. Croito- 
ru, prima melodie din repertoriul 
noului cor și anume „Noroc bun" 
a fost însușită cu ușurință datori
tă dorinței coriștilor de a prezen
ta într-un timp scurt un reperto
riu nou și cît mai bogat.

ingi- 
Nico- 
loan, 
unii 
mai

este un cititor activ. Sînt multe 
nume de mineri, maiștri mineri 
și ingineri înscrise în fișele cu 
evidenta cititorilor. Anghel Vio
rel, maistru minier la sectorul 
V sud, Andronache Vasile, 
ner la sectorul IH, Bucur 
lae, student la I.M.P., Eleș 
lăcătuș la preparare, stat 
din cei care vizitează cel 
des biblioteca și se interesează 
de lucrările noi apărute în do
meniul mineritului.

Biblioteca din Lupeni a orga
nizat și biblioteci volante la di
ferite sectoare ale minei și la 
alte întreprinderi din oraș. Aces
te biblioteci sînt menite să de
servească oamenii muncii cu cele 
mal noi lucrări apărute în dife
rite domenii ale literaturii. Tre
buie să spunem însă că aproape 
toate cele 9 
nizate doar 
rul X de la 
xemplu, nici 
bliotecar. Cărțile 
prăfuite de mai 
zile. La sectorul 
an sînt de-abia 6
I.L.L., bibliotecarul Dulgher loan 
ori de cîte ori este anunțat să 
vină la biblioteca centrală sau 
aude că a venit bibliotecara pen
tru control, își face de lucru pe 
teren. 

biblioteci sînt orga. 
pe hîrtie. La secto- 
mina Lupeni, de e- 
nu se știe cine-i bi- 

stau închise și 
multe luni de 
aerai, în acest 
cititori noi. La

/

dte un elev mai mic, Karcsi, Pte- 
ter pleacă să o salveze pe Kati. 
Cei trei găsesc un camion la 
marginea șoselei și ajung cu bi
ne la cabană în care Kati aș
tepta întoarcerea tatălui ei de la 
vînătoare. Acesta, alarmat și el 
de apropierea apei Dunării, vine 
prea tîrziu și nu mai găsește pe 

nimeni în cabană. Kati și cei 
trei băieți plecaseră cu camionul. 
Dar camionul lor se împotmo
lește.

Peter găsește o căzrare pe ca
re ar putea ieși din zonă peri
culoasă. Laci se dovedește însă 
fricos și nu îndrăznește să pă
șească peste un podeț șubred așa 
că sînt nevoiti cu toții să rămî- 
nă prizonieri ai apelor, pe o fî- 
șie îngustă de pămînt.

Din această cauză survin si
tuații dramatice și dificile care 
pun la grea încercare curajul, 
spiritul lor de solidaritate și sa
crificiu.

.4

„Nopoc bun”
Conducerea clubului intenționea

ză în urma propunerilor unoAco- 
mitete sindicale să mărească nițthă- 
rul coriștilor la 150. Aceasta pre
supune o mai bună mobilizare din 
partea unor sindicate ca cele de la 
U.R.U.M.P., O.C.L., T.A.P.L., sa
nitar etc. pentru mobilizatei unui 
număr mai mare de coriști astfel 
îneît la sfîrșitul lunii decembrie și 
orașul Petroșani să se poată mîn- 
dri cu un cor puternic, așa cum 
au și celelalte localități din Valea 
Jiului.

atenția cuvenită l
Cu excepția bibliotecii de la 

sectorul IX al minei Lupeni ac
tivitatea tuturor celorlalte biblio
teci volante este Ca și inexisten
tă. Este necesar, ca responsabi
lii culturali din comitetele sindi
catelor să ia urgent măsuri de 
activizare a bibliotecilor. Birou, 

rile organizațiilor de bază de 
partid. în a căror rază de acti
vitate sînt bibliotecile volante, 
să tragă la răspundere pe Cei ca
re se fac vînovați pentru inacti. 
vitatea bibliotecilor. De aseme
nea, comitetul sindicatului mi
nier Lupeni să se intereseze în 
ce măsură volumele tehnice sînt 
complete. După cele relatate de 
bibliotecară sînt multe volume 
solicitate de către cititori (cărți 
dtespre N.T.S., despre aeraj) de 
care minerii au neapărat nevoie 
și ele nu se găsesc

Cu siguranță că 
tul sindicatului de 
peni, responsabilii 
comitetele de secție
lua măsuri de activizare a 
bliotecilor volante 
tării lor cu noi 
atunci literatura 
un aoort prețios 
producției și 
muncii.

în bibliotecă, 
dacă comite- 
)a mina 
culturali 
sindicală

Lu- 
din 
vor 
bi.

și a complec- 
volume tehnice 
tehnică aduce 

în creșterea 
productivității 4

F. NICU
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Săvan Aurel de citeva zile nu 
mai era în apele sale. Ortacii cu 
care lucra l-au întrebat, dar el le 
dădea răspunsuri din care ei nu 
puteau să-și dea seama de frămîn- 
tările și gindurile lui.

Intr-una din zile, la intrarea în 
mină, îl întîlni pe lvănuș Marin. 
De data aceasta părea voios și în 
același timp nerăbdător. De cum 
se apropie de el încăpu:

— Nea Marine, ce părere ai 
dacă ai lucra cu mine intr-o bri
gadă ?

Cel căruia i se adresă rămase 
pentru un moment descumpănit. II 
jprivi mirat și-i răspunse :

— Nu înțeleg. In ce brigadă, în 
ce sector, la ce. abataj ?

— La sectorul nost’, la ce aba
taj nici eu nu fliu încă.

— Atunci cum vorbești ?
— Uite despre ce-i vorba — 

continuă după un timp Săvan. Am 
fost la șeful sectorului și i-am 
spus-o verde: „Tovarășe inginer 
eu svregu să lucrez în abataj. Cu
nosc. meseria de miner, am mai 
lucrat și am curajul...". După ce 

, 'mai stătu puțin pe gînduri tov: 
inginer vorbi cu tov. Koos Ladis~ 
lati, secretarul organizației de bază 
dăfpartid și apoi mi-a spus : „Noi 

^£șsă-ți dăm un loc de muncă nu
mai să-ți formezi o brigadă. Iți 
cauți oameni si vii să mai stăm de 
vorbă". Așa că despre asta este 
vorba.

— Eu te cunosc mai de mult 
și nu zic ba. Știu că cunoști me
seria și ești omul lucrului. Spu- 
ne-mi cînd începem și gata...

Săvan Aurel a avut discuții ase
mănătoare cu mai mulți ortali. 
Toți i-au răspuns afirmativ. Cînd 
a prezentat lista cu oamenii cu 
care urma să-și formeze brigada, 
șeful sectorului i-a spus:

— Am vorbit cu maiștrii des
pre brigada dumitale. O să fiți re
partizați la săparea unui suitor la 
falie în stratul 13 blocul 111. După 
felul cum vă comportați aici o si 
vă apreciem și vă încredințăm a- 
pot o altă lucrare. 
Gai este...

Săvan Petru își 
în sala de apel a 
de vorbă cu ei.

— Fraților sîntem supuși 
examen. Avem de săpat un

Pînă atunci însă

adună oamenii 
minei și a stat

la u n 
suitor

0=Ж

II

și. dacă 
tund o 
Noi ne 
trebuie 
E vorba de obraz și apoi 
vrea să cîșțige un ban mai

— N-ai nici o grijă, Aurel. Exa
men de ăsta, de care spui tu, am 
mai avut noi. Eu sînt sigur că~l 
trecem cu foarte bine — interveni 
Măriuță loan.

Ceilalți au aprobat cuvintele mi
nerului Măriuță. Ei au botăril să 
dovedească conducerii sectorului că 
sint demni de încrederea ce le-a 
lost acordată.

...A trecut o Săptămînă, o lună...
In biroul sectorului intră un om 

înalt, spătos cu ochi ageri. Părea 
nerăbdător. Se apropie de 
de lucru a normatorului.

— Cum stăm cu cîștigul, 
rășe normator ?

— Vreo 60—70 lei pe post.
— Nu se poate! Trebuie să fi 

ajuns la aproape 150 pe post.
— Dar de unde ști? — între

bă normatorul mirat.
— Dar ce, eu nu am făcut cal

culul ? la uită-te aici...
Săvan Aurel scoase o bucățică 

de bîrtie din buzunar, luă un cre
ion și în câteva minute făcu calcu
lul. ...Am atiția metri cubi, metrul 
cub se socotește cu atît, nouă ne 
vine pe post....

— Ai greșit cu un leu. Aveți un 
cîșțig de 129 lei pe post

Săvan se liniști și spuse, gîw 
btnd :

— Așa da, se poate...
Șeful sectorului intră in vorbă.
— Îmi place lucrul pe care l-ați 

făcut. Meritați laude. Acum însă 
c o altă lucrare urgentă. După ce 
desfăcu pe masă o schiță continuă: 
Trebuie să redeschidem planul în
clinat, să atacăm galeria de trans
port, iar de aici un alt suitor pen
tru a crea condiții pentru deschide
rea unui nou frontal. Pînă la 1 
octombrie trebuie terminată galeria 
de transport. Ce părere ai ?

Șeful de brigadă stătu puțin pe 
gînduri. semn că meditează apoi 
spuse :

— O să iasă după cum spuneți. 
Să contați pe noi...

...Au trecut mai bine de două 
luni și jumătate. Lucrările au fost 
terminate la timp și de calitate. 
Din 25 octombrie minerii conduși 
de Săvan Aurel au devenit fron- 
taliști. Ei lucrează în frontalul pe 
care și l-au pregătit.

Mai zilele trecute șeful sectoru
lui l В de la mina Lupeni întoc
mea un raport către conducerea 
exploatării prin care propunea pre
mierea brigăzii conduse de Săvan 
Aural. După cum se vede, brigada 
a luat examenul cu calificativul de 
foarte bine.

ăsta o să 
să ne dea 
cunoaștem, 
să punem

mtargă 
și altă 
insă să 
fiecare

fain a- 
lucrare. 
știți că 
umărul, 
cine nu 
mult ?...

masa
1

FU I STRATE

N. S. Hrușclov, CU PRIVIRE 
LA POLITICA EXTERNA A 
UNIUNII SOVIETICE — Cuvîn- 
tari alese — 1960. Editura poli
tică, 492 pag. — 13,20 lei

L. Vid'gop, I. Suhotin, O MA
RE PRIETENIE (Pagini din via
ța lui Karl Marx și Friedrich 
Engels). Traducere din limba 
rus^. Editura politică, 204 pag. 
— 4,70 lei.

с. Manolescu. P. Tănăsie, TRA
SATURILE FUNDAMENTALE 
ALE MODULUI DE PRODUC. 
Ț1E SOCIALIST („Probleme de 
bază ale teoriei marxist-leninis- 
te“). Editura politică, 136 pag. 
— 2,30 lei.

In sala clubului muncitoresc 
din Aninoașa a avut loc recent 
adunarea pe unitate a organiza
ției de pionieri de la Școala de 
7 ani nr. 1 pentru alegerea nou
lui președinte de unitate. Cu a- 
cest prilej a fost prezentat Jur
nalul de activitate al organiza

Adunare 
pionierească
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ției de pionieri pe timp dte 1 an. 
Din jurnal au reieșit multe lu
cruri frumoase. Astfel, datorită 
sprijinului acordat de pionieri 
elevilor mai slabi la învățătură 
majoritatea copiilor care au frec
ventat cursurile anului școlar 
trecut au promovat în clase su
perioare.

Formația artistică care a par
ticipat la concursurile interșco- 
lare a cucerit primul loc, iar 
corul și echipa de dansuri a 
școlii s-au clasat pe locul doi» 
Pentru cunoașterea patriei, or
ganizația de pionieri a efectuat 
excursii Ia Hunedoara, și în alte 
localități iar în cadrul școlii au 
fost organizate pe aceeași temă 
concursuri „Cine știe cîștigă". 
Tot în cursul anului școlar tre
cut un număr de 30 de pionieri 
au primit distincții pentru merite 
deosebite. Adunarea generală de 
pionieri a reales ca președintă de 
unitate pe1 eleva Niculescu Mi- 
haela din clasa VI-a A.

La sectorul de investiții Vulcan

Lncrârl ieftine $l ciccutetc 
timp

sare mai mate. șefii de brigăzi, 
maișftîi și îngerii dfcl sector 
au căutat și au aplicat măsuri 
eficiente care să ckică la o orga
nizare judicioasă a fiecărui loc 
de muncă. S-a căutat, in funcție 
de posibilități, ca fiecare brigadă 
să fie aprovizionată în mod rit
mic cu materialele necesare și cu 
goale. La locurile mai anevoioa
se și mai importante au fost re
partizate să lucreze brigăzile 
cele mai bune. In scopul creș
terii productivității muncii și a 
mecanizării operațiilor sectorul 
are în funcțiune două mașini de 
încărcat tip E.P.M.-l, 3 benzi rfe- 
încărcătoare și un greifer. Folo
sirea acestor utilaje a cofttribuit 
în același timp și la reducerea 
efortului fizic al minerilor.

. O contribuție însemnată ia rea
lizările arătate mai sus au adus-o 
brigăzile conduse de Szekely Ig. 
nat, Mitre Mihai, Ionașcu loan, 
Brînzan Aurel, Vass Martin, 
Drăgan Dumitru și alții.

Conducerea sectorului s-a preo
cupat îndeaproape de îndeplini
rea planului la betonări. Beto- 
nînd în 10 luni un volum de ІЦ- 
crări mai mare decît cel plani
ficat cu 920 m. c. minerii și-au 
îndeplinit planul anual la beto
nări. Și la aceste lucrări ca și 
la săpări, lucrul a fost bine or
ganizat, maiștrii au acordat un 
sprijin efectiv brigăzilor, aprovi
zionarea cu materiale s-,a făcut 
în bune condițiuni. De asemenea, 
s-a pus un accent deosebit pe ca
litatea lucrărilor, preluările 
cîndu-sc cu mare exigență.

Odată cu atentia acordată 
deplinirii ritmice a planului, 
lectivul sectorului, îndrumat 
organizația de bază de partid, 
s-a străduit ca prin aplicarea u- 
nor măsuri să reducă cheltuielile 
de producție. Astfel, prin folosi, 
rea rațională a materialelor, re- 
folosirea unora dintre ele, redu
cerea consumurilor specifice și 
de energie, s-a ajuns ca sectorul 
să obțină în numai 9 luni de 
zile economii la prețul de cost 
în valoare de aproape 1.300.000 
Iei. economii care depășesc cu 
mult angajamentul anual.

In prezent, minerii sectorului 
de investiții al minei Vulcan se 
străduiesc să termine toate lucră
rile prevăzute pe acest an. Se lu. 
crează din plin la săparea și be- 
tonarea puțului orb nr. 4, la casa 
pompelor și circuitele puțului nr. 
10, la un suitor de aerai și ram, 
bleu în blocul 9 și altele. între
gul colectiv depune eforturi pen
tru ca pînă la sfîrșitul anului 
realizările obținute să fie și mai 
mari.

Lucrările die investiții de la 
mina Vulcan au o mare impor
tanță pentru asigurarea căilor 
de acces necesare extragerii pro
ducției planificate de cărbune și, 
mâi mult, ele constituie un fac
tor de bază în dezvoltarea con
tinuă a minei. Mina Vulcan va 
avea de extras în 1962 un volum 
de producție cu mult mai mare 
decît în acest an. Una din con
dițiile care asigură îndeplinirea 
noilor sarcini de prodlucție este 
executarea lucrărilor de 
prevăzute în acest an.

Minerii, tehnicienii și 
sectorului de investiții 
Vulcan s-au străduit să obțină 
rezultate cit mai bune în activi
tatea lor de prodlucție, au depus 
eforturi susținute pentru îndepli
nirea în mod ritmic a indicilor 
de plan. Acest lucru este confir 
mat de rezultatele înregistrate 
de ei în cele 10 luni de muncă ce 
au trecut din acest an. In perioa
da amintită, pe sector planul la 
săpări a fost depășit cu 154,8 
m. 1. iar la excavări cu 2.530 m.c 
Aceste depășiri s-au obținut pe 
seama creșterii productivității 
muncii și sporirea vitezelor 
avansare. In medie, pe cele 
luni, randamentul realizat
sector întrece pe cel planificat 
2,6 la sută, iar productivitatea 
valorică obținută este mai mare 
decît cea stabilită cu 6,6 la sută. 
Viteza de avansare planificată a 
fost depășită în fiecare lună în 
medie cu 3,6 m.

Pentru a obține o productivi
tate sporită și o viteză de avan-

investiții

inginerii
a] minei

de
10 
pe 
cu

Grofu (ring (dreapta) și Pali Lucia sînt două harnice bu
cătărese care se străduiesc să prepare mîncăruri gustoase pentru 
abonații cantinei termocentralei Paroșeni,

lată-le în timpul lucrului.

CU OCHII CUMPĂRĂTORULUI

a- 
de

Ploaia măruntă și rece, cernută 
aproape zilnic din norii plumburii 
ca printr-o sită deasă, avertizează 
că omătul așternut în ultimul timp 
pe crestele munților își va întinde 
în curînd mantia albă peste loca
litățile Văii Jiului. Un motiv în 
plus pentru gospodine de a zori cu 
aprovizionarea pentru iarnă. In 
ceste zile, mărfurile alimentare
sezon sînt centrul atracției cumpă
rătorilor în magazine. Iar acolo 
unde conducerile unităților 
O.A.D.L.F. se ocupă cu grijă și 
răspundere de aprovizionarea rit
mică a magazinelor cu cantități su
ficiente de cartofi, varză, fasole, 
zarzavaturi, fructe și alte mărfuri 
de acest fel, cumpărătorii se în
torc cu coșurile pline, mulțumiți că 
și-au completat necesarul provi
ziilor pentru iarnă. Astfel de uni
tăți, unde oamenii muncii găsesc 
de toate, sînt multe în localități
le Văii Jiului.

In aceste zile de noiembrie, a- 
fluența mare a cumpărătorilor și-n 
Uricani are ca țintă îndeosebi un- 
tățile comerciale de desfacere a 
produselor alimentare vegetale, de 
mare căutare în perioada actuală. 
Sînt ei pe deplin satisfăcuți cu cele 
ce și-au prevăzut în lista cumpă-

râturilor de acest fel ? Pentru a 
afla acest lucru, să pornim intr-o 
zi oarecare pe urmele cumpărăto
rului din Uricani cu intenția de a 
vedea cu ochii lui aspectele coti
diene pe care le sesizează zi de zi 
în fața tejghelei cu mărfurile ce 
le solicită pentru a le avea în că
mară peste iarnă.

...Miercuri, 8 noiembrie a.c. In 
magazinul O.A.D.L.F. nr. 23 din 
Orașul nou, lume multă. Vînzăto- 
rul dî-abia prididește cu servitul. 
Răspunde telegrafic la întrebări. 
Sînt multe întrebări la care răs- 

,nu avem”. O 
de 
in

mai zilele trecute vteo 3800 kg. 
Dacă o puneți la putină, numai 
bine se acrește pentru sarmale...

Auzind că-i vorba despre varză, 
un țăran aduce o completare teo* 
retică și practică.

— Mie-mi trebuie, dar din asta 
nu cumpăr.

— De ce ?
— Pentru că varza asta merge 

numai pentru tocătură, dar de mu
rat pentru iarnă nu-i bună, se stri
că. Are căpățîna moale, cu frunza 
neîndesată.

Zicînd aceasta țăranul luă o că* 
pățînă de varză in mîini și o apă
să cu degetele pînă și-le înfipse 
adine între frunzele crude și rare. 
Alte comentarii, în privința cali
tății acestui sortiment de marfă cu 
care este aprovizionat magazinul 
sint de prisos.

Rînd pe rînd, 
perindă prin fața 
cele trebuincioase
cătărie și pentru păstrat peste iar- 

cartofi, 
fasole uscată, varză, castraveți mu
rați, aogoșari, ardei iuți, gulii, sfec
lă roșie, rădăcinoase, fructe și altele. 
Din punct de vedere cantitativ a- 
ceste produse mulțumesc în ge
neral cumpărătorul din Uricani, dat 
calitativ multe soitimente de măr-

punde cu „nu“ sau „i 
gospodină cere un sortiment 
marfă cu mare întrebuințare 
perspectivă :

— Aș cumpăra niște usturoi.
— Nu avem !
— Cum nu aveți !? Tocmai a- 

cum cînd se apropie tăiatul por
cilor ! Pe la începutul lui decem
brie^ cînd se face mai frig, vrem 
să* punem grăsunu jos. Omul meu 
m-a trimis după usturoi, ca să fiu .. nă. Vînzătorul cîntărește 
pregătită cu de toate pentru 
atunci...

— Degeaba, nu avem 1
— Atunci dați-mi cartofi.
— Din ăștia vă servesc cit/do

riți. Ieri am primit 2000 kg. Sau 
vă dau dacă vreți varză că a sosit

cumpărătorii se 
tejghelei cerînd 
gătitului la bu-

în- 
co- 
de

ST. EKART

furi, în special fructele, nu se ri
dică la nivelul cerințelor. Așa es- 

cazul cu gutuile, merele, perele 
mărunte, verzi, multe Stricate 
parcă ar fi ales cineva din ele 
cele bune înainte de a fi aduse 
magazin. Multe gospodine vor 
cumpere nuci și prune uscate.

te

de 
pe 
în 
să 
dar acestea lipsesc cu desăvîrșire 
din magazin.

Acestea sînt doar o parte din 
lipsurile ce se manifestă în maga
zinele O.A.D.L.F. ar. 23 și' cel 
din Sterminos de la Uricani. Alături 
de acestea at mai putea fi amin
tite și cele de natură organizatorică 
cum ar fi neafișarea prețurilor la 
unele mărfuri cum ar fi varza, fa
solea uscată, cartofi, gogoșari, fruc
te și altele ; servirea fără halate, 
starea de curățenie cs lasă de mul
te ori de dorit în magazine 
ș.a.m.d. Cumpărătorul din Uricani 
le sesizează zi de zi aducîndu-le 
la cunoștința vînzătorilor cu spe
ranța că sesizările vor ajunge la 
urechile tovarășilor din conduce
rea O.A.D.L.F. datori să ia mă
suri. Este de datoria acestora să 
treacă neîntîrziat la fapte și la 
Uricani pentru ca oamenii muncii 
de aici să fie serviți prompt și ci
vilizat cu tot ce le e de trebuință 
pentru iarnă.

I. BALAN
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O nouă fabrică 
de înnobilare

DNEPROPETROVSK 11 (Ager
pres) — TASS transmite:

In regiunea bazinului de mine
reuri de mangan de la Nikopol 
(Ucraina de sud) s-a terminat cons
truirea unei mari fabrici de înno
bilare.

Fabrica este înzestrată cu utilaj 
modern. Sistemul de recepționare 
a minereurilor este instalat în sub
teran și este legat de alte încăperi 
de producție printr-un sistem de 
transportoare.

Toate mecanismele fabricii sînt 
dirijate de la un punct de dispe
ceri.

Inloiezia и continua lapta pentru 
elilerarea iriannlui le vest
LONDRA 11 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul din Djakarta al agenției Reu
ter, președintele Indoneziei, Su
karno a declarat la 10 noiembrie 
că Indonezia va continua lupta 
pentru realipirea Irianului de vest.

Vom lupta pentru Irianul ds 
vest, a subliniat Sukarno, indife
rent dacă Organizația Națiunilor 
Unite ne va sprijini sau nu în a- 
ceastă acțiune. Vom continua lup
ta pînă la alungarea olandezilor de 
pe acest teritoriu indonezian.

lucrările Comitetului Politic 
al Adunării Generale

NEW YORK 11 (Agerpres).
Comitetul Politic

Generale a O.N.U. continuă dis
cutarea rezoluțiilor prezentate de 
un grup de state din Africa și A- 
sia. După cum s-a mai anunțat, 
zece state africane printre care 
Etiopia, Ghana, Guineea și Mali, 
au prezentat un proiect de rezolu
ție care prevede transformarea A- 
fricii într-o zonă denuclearizată. 
Ceylonul, Etiopia, Ghana, Indone
zia și alte șase țări, au prezentat 
o rezoluție în care se propune în
cheierea unei convenții internațio
nale care să declare în afara legii 
folosirea armei nucleare.

In ședința din 10 noiembrie a 
Comitetului Politic, reprezentanții 
Italiei și Republicii Dcjminicane 
s_au pronunțat împotriva rezolii-

al Adunării
ției care prevede 
fricii într-o zonă 
au afirmat că 
trebuie rezolvată 
mei dezarmării generale și totale 
(același punct de vedere în legă
tură cu această rezoluție este sus
ținut și de delegația S.U.A.).

Condamnînd poziția negativă a 
țărilor blocului occidental față de 
rezoluția care prevede transforma
rea Africii într-o zonă denudeari- 
zată, și în special încercările dele
gației S.U.A. de a organiza o cam
panie împotriva acestei rezoluții, 
delegatul Republicii Mali a 
niat că această poziție este 
tată în legătură cu intenția 
ței de a efectua pe teritoriul 
cii noi experiențe nucleare.

transformarea A- 
denuclearizată. Ei 
această problemă 
în cadrul proble-

subli- 
adop- 
Fran- 
Afri-
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DECLARAȚIA
TUNIS 11 (Agerpres).
Mohammed Yazid, ministrul In

formațiilor din guvernul provizo
riu al Republicii Algeria a decla
rat următoarele unui corespondent 
al Agenției de presă tunisiene — 
T.A.P.

„Din punct de vedere moral ș;

LUI M. YAZID
spus el — tratative 

cu neputință de con-

„Privim viitorul cu toată încredere*’
Declarația lui A. Cunhal

PARIS 11 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Ziarul „L’Huisanite" a publicat 
un interviu- acordat redacției zia
rului de Alvaro Cunhal, secretar 
general al ■ Partidului Comunist din 
Portugalia.

Pentru a răsturna dictatura fas
cistă, a declarat Alvaro Cunhal, 
este absolut necesară unitatea for
țelor democratice. Recent în acest 
domeniu a fost întreprinsă o ac
țiune importantă prin crearea „jun- “ 
tei patriotice" în care sînt repre
zentate toate curentele și care are 
în întreaga țară comitete de ac
țiune, precum și un ziar care apa
re in ilegalitate.

Considerăm, a spus în continuare 
Cunhal, că se apropie perioada ma
re! lupte de masă. Regimul lui Sa
lazar trece prin cea mai serioasă 
criză din istoria sa.

Cuițhal a subliniat că trebuie în
vinse de urgență toate greutățile 
și realizată unitatea cu conducăto
rii opoziției democratice aflați în 
emigrație.

In ciuda unor divergente — a 
spus el — forțele democratice au 
găsic o bază comună pentru lup
ta împotriva uăzboiului din Ango
la, împotriva represiunilor teroriste 
din colonii, pentru eliberarea pa- 
trioților deținuți în închisori de

Războiul din Angola este cît se 
poate de nepopular. Manifestațiile 
impotriva războiului se întețesc tot 
mai mult, inclusiv manifestațiile de 
stradă la care soldații se solidari
zează cu populația.

Salazar își dă seama foarte bi
ne că opoziția crește neîncetat. El 
știe că, deși este sprijinit de aliații

lui atlantici, regimul său este con
damnat.

„In ceea ce ne privește pe not, 
comuniștii,' ai .declarat în încheiere 
Cunhal, sîntem pentru participarea 
la toate acțiunile care pot întări 
unitatea în lupta pentru răsturnarea 
dictaturii. Noi privim viitorul cu 
toată încrederea".

politic — a 
serioase sint 
ceput acum cînd în orice clipă pu
tem primi vestea morții unuia din
tre colegii noștri sau dintre cura
joșii luptători care continuă să ți
nă sus steagul revoluției algeriene 
în toate închisorile și lagărele de 
concentrare colonialiste din Fran
ța". A

Răspunzînd la altă întrebare a 
corespondentului în legătură cu e- 
ventualele consecințe ale grevei 
foamei declarată de patrioții alge
rieni din închisorile franceze, mi
nistrul Informațiilor a arătat că 
„guvernul francez este în întregi
me răspunzător de această situație 
care înrăutățește în mod conside
rabil atmosfera politică".
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Numeroși stidenți și elevi 
americani învață limba rusă

NEW YORK 11 (Agerpres).
Ziarul „New York Herald Tri

bun s“ anunță că pentru al doilea 
an la rind, în școlile din New 
York numărul înscrierilor la cursu
rile de limba rusă întrece numărul 
înscrișilor la celelalte limbi 
Față de anul trecut, în . 
nului curent numărul 
la cursurile de limba 
cut cu 51 la sută.

сеіэ.
rusă

străine, 
na a- 

înscriși 
a cres-

I

Scandal în Berlinul de vest
BERLINUL OCCIDENTAL 11 

(Agerpres).
In Berlinul occidental a izbucnit 

cel mai mare scandal bancar din 
istoria acestui oraș : a dat faliment 
banca „August Thyssen Bank Ag“, 
controlată de concernul Thyssen — 
una din cele mai mari uniuni mo
nopoliste din R.F. Germană.

Presa vest-germană scrie că fa
limentul băncii a fost determinat 
de corupție — „de acțiunile dubi
oase ale unor funcționari superiori" 
care „în scopul îmbogățirii per
sonale" au adus băncii pagube e- 
valuate la 15 milioane de mărci.

_=0=—

IN JAPONIA

Numeroase victime ale 
transportului în comun

TOKIO 11 (Agerpres).
De la începutul acestui an 10.231 

persoane și-au pierdut viața în 
Japonia in cursul accidentelor din 
transporturile în comun. Aceasta 
este o cifră record pentru toți anii 
antebelici și postbelici.

Potrivit datelor furnizate 
Direcția Generală a poliției,
fiecare zi, în urma catastrofelor 
din transporturi își pierd viața în me
die 40 de oameni. Numărul victi
melor sste deosebit de mare la 
Tokio, Osaka și în alte orașe mari.

de
în

TAȘKENT. La 10 noiembrie a 
sosit la Tașkent N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. ăl P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care va participa la 
consfătuirea lucrătorilor din agri
cultura republicilor din Asia Cen
trală, din Azerbaidjan și din re
giunile din sudul Kazahstanului.

MOSCOVA. La 10 noiembrie, 
în cadrul unei ședințe festive a 
consiliului științific al Universității 
din Moscova, rectorul universității, 
Ivan Petrovski, a înmînat pre-, 
ședintelui Partidului Comunist din 
Spania, Dolores Ibarruri, diploma 
de doctor honoris-causa în științe 
istorice.

MOSCOVA. Oamenii de știință 
sovietici au terminat cercetarea a 
200.000 de hectare ale luncii Vol
ga—Ahtuba a căror valorificare 
este prevăzută pînă în 1965.

KIEV. La Kiev a fost dat pu
blicității 
vietului 
nene cu 
numirii
Donețk și a denumit regiunea Sta
lino în regiunea Donețk.

decretul Prezidiului So- 
Suprem al R.S.S. Ucrai- 
privire la schimbarea de- 
orașului Stalino în orașul

VIENA. La 8 noiembrie, la in
vitația conducerii Universității din 
Viena, a sosit în capitala Austriei 
prof. Jean Livescu, rectorul Uni
versității „С. I. Parhon" din Bucu
rești.

BERLIN. Un grup de soliști de 
balet ăi.Teatrului de Operă și Ba
let din București întreprind un tur
neu de trei săptămîni in R.D. Ger
mană. Primul spectacol, care a 
avut loc la Leipzig în sala teatru
lui ;,Schauspielhous“, s-a bucurat 
de un frumos succes.

PARIS. Biroul Consiliului Na
țional al Păcii din Franța Д pu
blicat o declarație în care cheamăMOSCOVA. Uniunea Sovietică 

a devenit una dintre cele mai mari consiliile și comitetele partizanilor 
puteri comerciale din lume. Volu
mul comerțului exterior al 
U.R.S.S. depășește în prezent de 
aproape 10 ori nivelul din 1938. In 
ultimii 10 ani, ritmul mediu anual 
de creștere a volumului comerțului 
exterior a fost de 12,6 la sută.

păcii din toate departamentele ță
rii să intensfice lupta pentru trata
tive cu privire la reglementarea 
problemei germane și pentru de- 
z .r Darea generală

ACCRA. Consiliul Uniunii sin-

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite :

După cum se arată în revista 
„Buletinul construcțiilor de mașini", 
pînă în 1980 în industria construc
toare de mașini din Uniunea So
vietică va fi încheiată automatiza
rea tuturor proceselor principale și 
auxiliare in fabricația de masă. A- 
proximativ jumătate din producția 
industriei constructoare de mașini 
va fi livrată de întreprinderi cu au
tomatizare complexă.

Buletinul semnalează că pentru 
înfăptuirea acestui program se in
tenționează să se introducă cel pu
țin 60.000 de linii automate. In 
Uniunea Sovietică producția de li
nii automate și semiautomate ur
mează să crească de peste 60 de 
ori.

In țară se desfășoară pe un 
front larg lucrări în domeniul au
tomatizării. Se acordă o mare â- 
tenție înfăptuirii automatizării com
plete a ciclului de lucru al ma- 
șinilor-unelte și a transportului d'. 
la o mașină la alta, precum și a 
automatizării operațiilor de eviden
ță, control și a altor operații au
xiliare.

-------------------- Q

Numai în 1960 în U.R.S.S. s-au 
introdus în proaucție peste 2800 
linii automate, semiautomate și 
mecanizate în flux. •

Se acordă o deosebită atenție 
automatizării operațiilor ds tur
nare și de forjare-presare. Aceas
tă automatizare prezintă o impbr- 
tapță vitală nu numai pentru făp
tui că • se realizează uriașe avanta
je tehnico-economice, ci și pentru 
că ea îmbunătățește radical con
dițiile de munaă ale oamenilor 
muncii.

Se prevede, printre altele, să se 
mecanizeze complet întregul com
plex al operai' ar de turnare, să 
se sporească la 60—80 la sută pon
derea utilajelor automatizate din 
secțiile de turnătorie și să se în
făptuiască pe scară largă automa
tizarea complexă a acestui pS)ces 
de producție. ?

Buletinul arătă, de asemenea, că, 
datorită elaborării în continuare a 
sistemului de programare, în 
U.R.S.S. vor fi realizate linii au
tomate universale și întreprinderi 
întregi cu comandă-program.

Se intensifică mișcarea grevistă 
din Anglia

LONDRA 11 (Agerpres).
Aproximativ 1.000 de lucrători 

făcînd parte din personalul de de
servire al aeroportului Londra con 
tinuă greva ncepută de ei la 6 
noiembrie. Greviștii cer majorarea 
salariilor.

De circa o lună și jumătate se 
afla în grevă muncitorii de la uzi
na „British Light Steel Pressings" 
din Acton (Londra), care, cet ga
ranții împotriva concedierilor. La 
10 noiembrie, la un miting de ma
să, greviștii au luat hotărîrea de 
a continua greva pînă la satisfa
cerea revendicărilor lor.

In aceeași zi conducătorii a două 
dintre cele mai importante sindi
cate engleze: Sindicatul muncito
rilor din transporturi și al mun
citorilor necalificați și Sindicatul 
național al hamalilor și muncitori
lor comunali (aceste sindicate gru-

dicatelor din Ghaha, Guineea și 
Mali, a dat recent publicității un 
comunicat în care cheamă clasa 
muncitoare din întreaga Africă la 
unitate de acțiune, armă eficace 
în lupta pentru lichidarea siste
mului colonial și a rămășițelor 
sale.

WASHINGTON. Agenția Uni
ted Press International anunță că 
la 10 noiembrie o rachetă de tip 
„Atlas" lansată de la Cape Cana
veral, a explodat la numai 30 de 
secunde de la lansarea sa și s*a 
prăbușit în flăcări în Oceanul A- 
tlantic. In conul rachetei se afla 
o maimuță și aparataj științific. .

NEW YORK. In seara zilei de 
9 noiembrie o rachetă de tip „Po
laris" care fusese lansată de la 
Cape Canaveral a. scăpat controlu
lui bazei. Ea a. fost distrusă la cî- 
teva secunde după ce începuse să 
funcționeze cea de-a , doua treaptă.

LONDRA. 2000 de mineri sco
țieni au declarat grevă protestînd 
împotriva hotărîrii Oficiului brita
nic al cărbunelui de a închide în 
anul 1962 un număr de 20 mine.

LONDRA. Presa britanică anun
ță că în cursul lunii octombrie pro
ducția de oțel a Angliei a scăzut 
cu 4,5 la sută.

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

pează aproximativ 2 milioane de 
oameni ai muncii) au declarat că 
dacă nu va fi satisfăcută revendi
care a 120.000 de electricieni cu 

“privire, la majorare:: salariilor, va 
fi declarată o grevă generală

PRODRAM DE RADIO
13 noiembrie _■

PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică ușoară, 9,00 
Tinerețea ne e dragă, 10,30 Mu
zică de estradă, 11,03 Fragmen
te din opera ,,Faust" de Gounod.
12.30 Concert popular, 13,05 Con
cert de muzică ușoară, 14,00 Mu
zică populară din Ardeal, 14,30 
Fragmente din opereta „O noap
te la Veneția" de Johann Strauss.
15,10 Muzică de estradă, 15,45 
Din melodiile de muzică ușoară 
ale compozitorilor noștri, 17,30 
Prietena noastră cartea. 19,00 Al
manah științific, 19,30 Muzică 
populară romînească, 20,50 Tri
buna Radio, 21,25 Concert de 
muzică din. opere interpretat de 

mari cîntăreți. PROGRAMUL II. 
12,15 Melodii populare romînești,
12,45 Concert de muzică din o- 
perete, 13,25 Din viața de corn 

cert a Capitalei. 14,03 Muzică u- 
șoară interpretata de Mara Ia- 
noli și Luigi Ionescu, 14,30 Mu
zică populară rusă și ucraineană.
16.30 Vorbește Moscova 1 18,05
Muzică de estradă, 19,00 „înain
te, spre victoria comunismului" 
— montaj de cîntece și versuri 
sovietice, 20,20 Soliști și orches
tre de muziqg ușoară, 21,00 Ac
tualitatea Radio, 21,30 Lectură 
dramatizată : „Șapte inși îritr.-o 
căruță", povestire de Paul Aa- 
ghel.
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CINEMATOGRAFE
13 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Umbre albe; AL. SAHIA : 
Patru în potop; PETRI LA : Pes
cuitorii de bureți; ANINOASA: 
Familia Mianard; VULCAN : Ga
ribaldi; LUPENI : Vals pentru 
un milion. (Responsabilii cine
matografelor Lonea. Livezeni, 
Crividia, Bărbăteni și Uricani 

n-au trimis programarea filmelpr 
pe luna noiembrie).

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


