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(arc trebuie sa ile, in esența, 
conținutul agitației vizuale?

Localitățile noastre sînt 
tot mai bine gospodărite

Drumuri mai bune, străzi mai 
frumoase

de sprijin de-a lungul 
ei.

Din fondul de investi
ții al sfaturilor populare 
s-au cheltuit, de aseme
nea, sume însemnate pen
tru ridicarea nivelului ur
banistic al localităților 
noastre. Din fondul de 
investiții au fost execu
tate lucrări ca asfaltarea 
drumului regional din 
orașul Petrila pe o lungi
me de 3,200 km., de la 
ștrand pînă la cartierul 
M. Eminescu din Lonea. 
Au fost asfaltate și nu
meroase străzi ca de pil
dă N. Bălcescu și Cloș
ca din Petroșani, Filimon 
Sîrbu din Lupeni și stra
da Morii din Vulcan. 
Din fondul de investiții 
au fost executate pînă a- 
cum lucrări în valoare 
de 1.860.000 lei.

In cursul acestui an lo
calitățile Văii Jiului au 
cunoscut un important 
progres pe calea ridică
rii nivelului lor urbanis
tic. Sfaturile populare au 
cheltuit fonduri mari 
pentru întreținerea dru
murilor și străzilor. In 
total, valoarea lucrărilor 
de întreținere executate 
pînă în prezent se ridică 
la peste 1.380.000 
Printre aoeste lucrări 
mai importante sînt 
mătoarele • au fost 
parate străzile C. Miile, 
S. Petofi, M. Eminescu 
și altele. S-au executat 
lucrări de întreținere în 
valoare de 120.000 lei 
pe drumul ce duce la ca
bana Rusu, iar în strada 
Maleia s-a lucrat la rec
tificarea albiei pîriului și 
la construirea de ziduri

Prin munca patriotică a cetățenilor
Mobilizați de deputaț'1 

gi eaaeitetele de cetățeni, 
oamenii muncii din Va
lea Jiului au desfășurat 
o rodnică activitate ob
ștească pentru înfrumuse- 
țar/fa străzilor și cartie
relor. localităților noastre. 
In total cetățenii au e- 
fectuat în acest an 
261.000 ore muncă pa* 
trioțică, executînd lucrări 
gospodărești ale căror 
valoare se ridică la pes
te 694.000 lei. Iată doar

cîteva din cele mai im
portante lucrări cxecuțg- 
te prip muncă patriotică: 
Locuitorii din străzile 
Anton Pann și Lunca-Pe- 
troșani au efectuat 12.000 
ore de muncă patriotică 
la montarea unui pod me
talic peste pîriul Maleia, 
în Dîlja Mare s-au efec
tuat 14.000 ore muncă pa
triotică la repararea că
minului cultural, la cons
truirea a 5 podețe. de 
lemn etc.

Contribuția voluntară a țăranilor 
muncitori

Frumoase rezultate s-au 
cbținut în acest an și în 
gospodărirea comunelor 
și satelor din Valea Jiu
lui. In realizările gospo
dărești din mediul rural 
o mare însemnătate a 
avut contribuția volunta
ră a țăranilor muncitori. 
In acest an valoarea con
tribuției voluntare încasa
te pînă în prezent se ri
dică la 98.935 lei. Din 
această sumă au fost exe-

cutate numeroase lucrări 
gospodărești, ca de pildă 
școlile elementare din Ba
nița și Iscroni au fost 
mărite cu cite două săli 
de clasă, a fost reparată 
și îngrădită școala ele
mentară din Dîlja, s-a re
parat scena căminului cul
tural din Paroșeni, a fost 
construit un zid de spri
jin la școala elementară 
din Bărbăteni.

Blocurile în care locuiesc muncitorii construc
tori, ultimele din grupul celor construite în anii 

• trecuți au fost și ele finisate exterior.
IN CLIȘEU: Iată vechile blocuri în haina 

nouă a tencuielii.

In ansamblul muncii politice 
de masă pe care organizațiile de 
partid o desfășoară pentru mo
bilizarea oamenilor muncii la 
înfăptuirea sarcinilor economice 
puse de partid, agitația vizuală 
ocupă un loc important. Prin 
conținutul ei concis, concret, mo
bilizator, axat pe cele mai ac
tuale probleme, ea are rolul de 
a ține mereu trează atenția mi
nerilor și muncitorilor asupra a- 

rezo'l- 
luptei 

la toți

de investiții care a cucerit re
cent drapelul de fruntaș pe ba

zin și al sectorului I care recent și-a 
îndeplinit planul anual. Cîteva 
cuvinte de stimulare puteau fl a- 
dresate și colectivului sectorului 
III, care in prima decadă a a- 

cestei luni, a dat peste plan mai 
bine de 1000 tone de cărbune. 
Dar, in același timp, agitația vi
zuală ar fi trebuit să atragă a- 
tenția colectivelor sectoarelor II 
și 1V asupra faptului că la acea 
dată erau rămase sub plan cu 
75, respectiv, 213 tone de cărbu
ne. Agitația vizuală trebuie să 
militeze ca planul să fie îndepli
nit ritmic, zi de zi, și nu în sal
turi, în a doua jumătate a lunii.

Ne aflăm în prezent în perti 
oada de încheiere a anului 1961 
și de pregătire a condițiilor pen
tru realizarea planului pe 1962. 
Oaie prin ce mijloc ar putea fl 
oglindit mai sugestiv, mai ope
rativ, modul cum ’ sînt îndepli
nite angajamentele anuale de în
trecere, dedt prin agitația vii 
zuală ? In momentul de față în
să, agitația vizuală nu spune 
nici un cuvînt de felul cum sînt 
îndeplinite angajamentele anuale 
de întrecere pe sector, pe bri
găzi, deși aceasta constituia una 
din sarcinile actuale de seamă 
ale agitației politice.

Este cunoscut faptul că hotă
rî rea Conferinței orășenești de. 
partid Petroșani ppne în fața mi
nerilor Văii Jiului sarcini mobi
lizatoare in lupta pentru înfăp
tuirea Directivelor CongreMtnl 
al lli-lea al P.M.R. Conferință 
a chemat minerii Văii Jiului sa 
dea în 1962 peste plan 135-.000 
tone de cărbune cocsîficabil și 
energetic, să sporească vitezele 
de avansare la 50 m./lună la lu
crările de pregătiri și redeschi
deri, la 30 m./lună în abatajele 
frontale, la 65 m./lună în abata
jele cameră, să fie sporite ran
damentele în abataje, să se re
ducă consumul de lemn de mină 
la 40,5 m. c. pe 1000 tone de 
cărbune în medie pe C.C.V.J., 
să fie îmbunătățită granulația, 
să fie redus procentul de cenu
șă. Conferința orășenească a 
chemat colectivele minelor, ca pe 

I. BRANEA

celor sarcini de a căror 
vare depinde succesul 
pentru realizarea planului 
indicii.

Intr-adevăr, intrînd pe 
unei întreprinderi, te aștepți ca 
agitația vizuală t: răspundă a- 
cestor cerințe, sa reflecte, prin 
conținutul ei, acele probleme că
rora minerii și muncitorii trebuie 
să le acorde principala atenție 
la locurile de muncă. Trebuie a- 
rătat de la bun început că la 
mina Petrila agitația vizuală 
nu-și îndeplinește acest rol. Deși 
panourile cu diferite chemări 
sînt destul de frecvente, ele nu 
reflectă principalele probleme pe 
care trebuie să le rezolve colec
tivul, nu oglindesc experiența 
fruntașilor, nu le popularizează 
succesele și nick lipsurile nu sînt 
combătute. Dacă te oprești in 
fața panourilor, constați că unul 
dintre ele cheamă minerii din- 
tr-un singur sector să sporească 
productivitatea muncii, din alt 
sector să îmbunătățească calita
tea, sau să economisească lem
nul, considerîndn-ss că dacă • o 
chemare este adresată colectivu
lui unui sector său altuia, pro
blema asigurării unui conținut 
concret a fost „rezolvată". Or, 
lucruri-le nu stau așa. Oricare 
din aceste lozinci sînt valabile 
permanent pentru oricare din 
sectoarele subterane ale Petrilei. 
Dacă mai arătăm că actualele 
panouri ale agitației vizuale 
la mina Petrila sînt destul 
vechi, nu e de mirare că ele 
mai trezesc interes.

Ce ar trebui să reflecte în 
ceastă perioadă agitația vizuală 
de la mina Petrila (și, potrivit 
specificului, de la celelalte mine 
din Valea Jiului) ?

Privind realizările și experien
ța colectivelor fruntașe, trebuia 
popularizat exemplul sectorului

poarta

Fier vechi pentru oțelari
Tinerii de la mina 

Vulcan au participat cu 
elan în cursul acestui an 
la acțiunea patriotică de 
colectare a fierului vechi. 
De la începutul anului, 
cantitatea de fier vechi 
colectată și expediată o- 
țelarilor hunedoreni se ri
dică la peste 235 tone. 
Numai cu prilejul -ulti
mei acțiuni brigadierii 
muncii patriotice au co
lectat 35 tone fier vechi. 
S-au evidențiat în mod 
deosebit utemiștii din bri
găzile de muncă patrio
tică conduse de tov. Plic 
Constantin, Ho
țea Viorel, Bi- 
lanciuc Pavel, 
Moraru Pavel și 
alții. In cursul 
ultimelor dumi
nici tinerii de la 
mina Vulcan au 
lucrat și la sti- 
vuirea blocuri
lor de beton a- 
flate în stocul 
exploatării.

mineri vulcă- 
și prieteni ai 

In ultimul 
de tineri de la

Tinerii 
neni sînt 
pădurilor, 
timp zeci 
mina Vulcan au partici
pat în timpul lor liber la 
curățirea pădurilor de pe 
coasta Dealul Babii din 
apropierea Vulcanului. 
Tinerii au efectuat 120 
zile muncă și au curățat 
13,36 ha. teren forestier. 
S-au evidențiat îndeosebi 
în această acțiune tinerii 
Arvinte Teodor, Ttancă 
Lazăr, Popescu Marcu, 
Ștefan Petru, Mihalache 
Iordache și alții.

de 
de 
niu

a-

(Continuare în oag. 3-a)
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*Acești tineri fac parte din brigada minerului Diana Chițu, bri. 
gadă care a cîștigat titlul și drapelul de fruntașă în întrecerea 
pe profesii între brigăzile miniere din abatajele cameră ale minei 
Lupeni. lată-i pe tinerii Hidan Alexandru și Vulpe loan urma- 
rind graficul întrecerii.

Unul este tînăr care abia a 
trecut de 23 de primăveri. Se nu
mește stoiculescu Constantin, e de 
profesie electrician, lucrează la 
mina Urîcani. Este elev în clasa 
X~a a Școlii medii serale. Celălalt 
este mai în vîrstă, robust, cu fața 
rotundă și cu părul ca smoala. Se 
numește lancu Rusalin. Are mer
sul domol și mișcările calculate ca 
și vorba. Este maistru electrician 
și lucrează la același atelier cu 
Stoiculescu. Intre ei s-a legat o 
prietenie adevărată, sinceră. Mun
ca, frămîntările și pasiunile i-au 
unit pe cei doi muncitori, i-au 
făcut să-și spună unul altuia pă
surile fără ocolișuri.

Dragostea de învățătură, de a 
cunoaște cit mai mult îi caracteri- 
rează deopotrivă. Stoiculescu 
Constantin are în proiectul său, ca 
după ce termină școala medie să 
urmeze un institut politehnic, iar 
Lancu Rusalin, absolvent dl Șco
lii medii tehnice din Lupeni și a 
școlii de maiștri din Petroșani a 
luat cu succes examenul de ad~ - 
mitere la Institutul de mine din 
Petroșani la cursurile serale.

Aceștia sînt cei doi inovatori. 
Dar să-i urmărim în muncă.

...Lămpăria minei din Uricani. 
La intrarea în mină ca de obicei 
e forfotă mare. De data aceasta 
însă se iscă o „ceartă". Minerii

erau nemulțumiți de felul în care 
erau încărcate bateriile lămpilor 
electrice.

— Ce facem fraților că lămpile 
luminează mai rău ca o luminare ? 
— se auzi o voce.

— N-avem lămpi speciale pen
tru stația de încărcat. Trebuie să 
așteptăm — răspunse o fetișcană 
de la lămpărie.

— Ia te uită cum le știe pe 
toate l — spuse un tînăr mai vor
băreț.

— De ce să nu le știu, că doar 
de aceea lucrez In lămpărie — 
răspunse cam înțepat fata.

Maistrul electrician lancu Rusa- 
lin stătea și asculta discuția din
tre mineri și cei de la lămpărie. 
Fără să spună nici un cuvint ple
că înspre atelierul electric, îngîn- 
durat. In ușă întîlni pe electricia
nul Stoiculescu.

— Vino să discutăm ceva — ise 
adresă în treacăt celui cu care se 
întîlni.

In birou, în jurul mesei de lu
cru se încinse\o discuție aprinsă-

— Demontăm o lampă uzfltă și 
să vedem ce putem face — spuse ■ 
în cele din urmă maistrul.

In aceeași zi cei doi au demon
tat o lampă uzată. Au studiat, au 
încercat diferite modalități de re
parare a lămpii. Primele insuccese 
nu i-au descurajat. Strădaniile lor

te, cînd lampa a fost reparată. A 
doua zi, cei doi electricieni s-au 
prezentat la energeticul șef al mi
nei căruia i-au destăinuit munca 
lor.

— O să prezentăm propunerea 
cabinetului tehnic, să fie înregis
trată ca inovație.

Această primă inovație care a- 
duce exploatării economii de 3200 
lei lunar le-a dat aripi celor, doi 
inovatori.

Pe cei doi prieteni îi frămîntă 
multe probleme legate de îmbună
tățirea procesului de producție. 
Ori de cite ori se întîlnesc, discu
țiile lor alunecă spre probleme de 
inovații și învățătură. Frămîntă
rile lor n-au fost zadarnice. In 
registrul de inovații în dreptul 
numelor celor doi inovatori sînt 
înscrise 7 inovații din care 3 se a- 
plică și 4 sînt acceptate pentru ex
perimentare.

Enumerăm cîteva : aparat pen
tru determinarea capetelor la bo
binele motoarelor și transformato
rilor ; dispozitiv de semnalizare a- 
custică și optică a redresoafelor cu 
seleniu ; automatizarea vizorului la 
polizoare etc.

Aceștia sînt doar doi din miile 
de muncitori care luptă pentru 
promovarea noului în muncă Ei, 
paralel cu munca, se străduiesc 
să învețe, să acumuleze noi și noi 
cunoștințe.

FL. ISTRATE
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După primul seminar 
in cercul in vățămint ului de partid

Mereu la loc de cinste
Organizația de baaă din secto

rul Ш al minei Aninoasa s-a îngri
jit în acest an ca în invățămîntul 
de partid să fie încadrați toți 
membrii și "tândidații de partid, 
precum ți o bună parte din activul 
iâfă de partid. Ca propagandiști 
au fost recrutați tovarăși capabili, 
care să ducă cu succes la înde 
plinire această sarcină.

La cursul seral anul 1, al cărui 
propagandist este tov. ing. Bene- 
deit Pavel, s-au obținut dîja unele 
rezultate bune. S-a predat și semi
narizat prima lecție „Din trecutul 
de luptă al poporului romîn'*. La 
seminarizarea acesteia, au fost an
trenați la discuții mai mulți 
cursanți printre care minerul Pai- 
zaa Mîhaî, artificierii Ciungan 
Dezideriu și Vlad Vasile. Prin 
răspunsurile date, ei au dovedit 
că ți*au însușit cunoștințe temei
nice din materialul bibliografic 
studiat. Ei au vorbit bine docu
mentat despre condițiile grele în 
care s-a zbătut poporul nostru îna
inte și după primul război mon
dial, despre activitatea grupărilor 
Comuniste din țara noastră, in
fluența pe care a avut-o Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
asupra mișcării muncitorești din 
Romînia, despre crearea Partidu
lui Comunist din Rominia. A fost 
predată ți lecția a П-a, „P.M.R. 
— partid marxist-leninist, forța 
conducătoare a poporului în lupta

llnepi gospodari
In acest an, cele 29 de brigăzi 

de muncă patriotică din Aninoasa 
au efectuat peste 15.000 bre de 
muncă voluntară. Intr-una din zi
lele trecute, mai bine de 30 de 
tineri din sectoarele productive 
ale minei au. întreprins o acțiune 
de sortare și încărcare a unei în
semnate cantități de material lem
nos pentru lucrările din subterani

Tinerii de la sectorul I.L.L. A-

șsWn FILOZOFIA MARXISTA
Manual popular

Cartea filozofului sovietic V. 
G. Afanasiev, premiată la un con
curs organizat pentru întocmirea 
unui manual popular, face o ex
punere -cuprinzătoare fi accesi
bili a problemelor de bază ale ma
terialismului dialectic și ale mate
rialismului istoric. După o parte 
introductivi în care se caracterizea
ză filozofia ca știință, lupta multi
seculară dintre materialism și idea
lism, precum și revoluția înfăptui
tă de marxism în filozofie, auto
rul trece la expunerea sistematică 
a legilor și categoriilor materialis
mului dialectic și ale materialis
mului istoric.

Prima parte, consacrată mate
rialismului dialectic, tratează în 
capitole distincte problemele: ma
terie Și formele ei, de existență, 
materia și conștiința, dialectica 
marxistă ca învățătură despre dez
voltare și conexiunea universală, 
legile de bază ale dialecticii ma
terialiste, categoriile materialismu
lui dialectic si teoria materialist- 
dialectică a cunoașterii.

Partea a doua expune cu multă

SPORT

Campionatul orășenesc de fotbal
Rezultatele etapei de duminică 

12 noiembrie: Utilajul Petro
șani — Minerul II Vulcan 2—4; 
Retezatul Uricani — Preparato
rul Lupeni 4—2; Minerul II A- 

CLAS A M E N T U L

1. Minerul II Vulcan 8 7 0 1 30; 6 14
2. Preparatorul Lupeni У 5 î 3 22:11 11
3. Unirea Banița 8 4 3 1 15: 8 11
4. Prepaiația Petrila 9 4 3 2 16:12 11
5. Retezatul Uricani 9 4 2 3 20:13 10
6. Energia Paroșeni 8 3 3 2 15:16 9
7. Minerul II Aninoasa 7 2 2 3 19:16 6
8. C.F.R. Petroșani 8 2 2 4 13:23 6
9. Utilajul Petroșani 8 2 1 5 11:17 5

10. Parîngul II Lonea 9 2 1 6 11:29 5
11. 6 August Lfvezeni 9 1 2 6 8:29 4

pentru construirea socialismului". 
Urmează ca in curind sa aibe loc 
și seminarizarea la această lecție.

Propagandistul cercului își duce 
la îndeplinire această muncă cu 
conștiinciozitate, se pregătește te
meinic pentru expunerea și semi
narizarea lecțiilor, Tovarășul Be- 
nedek Pavel s-a îngrijit să atragă 
atenția cursanților să-și procure 
din timp materialul bibliografic. 
Pe lingă broșura în care sînt cu
prinse lecțiile, el indica cursanților 
să mai studieze și alte materiale 
din diferite cărți, din presă. încă 
din prima ședință, el a indicat 
cursanților cum să-și organizeze 
studiul individual, cum să-și în
tocmească conspectele pentru a cu
prinde cele mai importante pro
bleme din fiecare lecție.

Cu toate aceste rezultate pozi
tive în desfășurarea învățâmîntu- 
lui de partid s-au manifestat și 
lipsuri. La primul seminar s-a pu
tut constata că față de numărul 
cursanților prea puțini au cerut să 
ia parte la dezbaterea tezelor pu
se în discuție. S-a mai observat că 
o parte din cursanți n-au avut cons
pecte, caiete pentru notițe n-ău 
studiat în suficientă măsură mate
rialul bibliografic indicat.

Ne aflăm abia la începutul a- 
nului școlar al învățămîntului de 
partid. PROBLEMA ESENȚIALĂ 
A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE 
PARTID ESTE CONȚINU-1

©----------------

ninoasa, încadrați într-o brigadă 
de muncă patriotică, au luat parte 
la lucrările de îndiguire efectua
te de-a lungul Văii, au încărcat 
zeci de m.c. piatră concasată ce 
a fost așternută în curtea depo
zitului I.L.L. și pe șosea.

Tinerii aninoseni și-au propus 
ca ia zilele ce urmeaaă să între
prindă noi acțiuni de muncă pa
triotică.

de V. G. AFANASIEV

claritate probleme ca: obiectul 
materialismului istoric, modul de 
producție — baza materială a vie
ții societății, modul de producție 
socialist, baze și suprastructura, 
rolul maselor populare în istorie, 
clasele și lupta de clasă, statul, 
revoluția socialistă și formele conș
tiinței sociale.

Pe lingă incontestabile calități 
de expunere clară și sintetică a 
filozofiei marxist-leniniște, V. G. 
Afanasiev are meritul de a tra
ta problemele materialismului dia
lectic și ale materialismului Isto
ric in legătură indisolubilă cu prac
tica construcției socialismului și 
comunismului, cu cele mai noi cu
ceriri ale științelor. Manualul se 
ocupă în același timp de comba
terea teoriilor neștiințifice și reac
ționare ale ideologiei burgheze și 
revizionismului contemporan.

întregul manual pune în lumină 
caracterul creator și militant al 
filozofiei marxist-leniniste, subli
niază importanța însușirii tezelor 
sale de bază pentru activitatea 
practică a oamenilor muncii.

ninoasa — Preparația Petrila 
0—4; C.F.R. Petroșani — Ener
gia Parpșeni 1—2; 6 August Li
vezeni — Parîngul II Lonea 1—5.

TUL, NIVELUL SĂU IDEOLO
GIC, EFICACITATEA PRACTI
CĂ PE CARE O ARE. Este ne
voie, de la începutul anului șco
lar, să se dea o mare atenție con
ținutului, dezbaterii tezelor teore
tice în strînsă legătură cu pro
blemele economice și politice ac
tuale, în lumina sarcinilor trasate 
de cel de-al III-lea Congres ai 
partidului. Pentru acest lucru, este 
necesar ca biroul organizației de 
bază, propagandistul cercului să a* 
sigure un control permanent asupra 
felului în care cursanți! studiază 
și conspectează materialul biblio- 
grafic. Controlindu-i cit mai des, 
ei se vor obișnui cu studiul indi
vidual, cu luarea de notițe. Tre
buie luat măsuri ca fiecare cursant 
să vină la ședințele cercului cu 
materialul conspectat, bine pregă
tit pentru discuții.

S. ZAHARIA
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Grup auxiliar 
de producție

Una din lucrările migăloase f- 
șantiere o constituie pregătirea 
materialelor pentru punerea în 
manoperă. De pildă, pentru a 
face mortarul necesar zidarilor, 
trebuie să se aducă var care ur
mează să fie stins, si st aducă 
și să se ciuruiasci nisip, sînt ne
cesare betoniere, temberoane — 
o seamă de cheltuieli suplimenta
re. Tot așa este la pregătirea be
tonului, la lucrările de asfaltare 
etc., fapt care încarci simțitor 
cheltuielile de organizare a șan
tierelor.

In scopul îmbunătățirii activită
ții pe șantiere, conducerea gru
pului de șantiere din Valea fiu
lui a hotătU înființarea unui grup 
auxiliar de producție la Livezeni. 
Aici a luat ființă o stație „Rei- 
zen“ care, dotata cu utilajele rîc- 
cesare, pregătește asfaltul pentru 
toate lucrările de modernizare a 
străzilor și șoselelor din Valea 
Jitdui. Tot aici mai funcționează 
o stafie de concasare a pietrei 
care produce agregate pentru be
toane și un atelier de prefabricate 
din beton care livrează tuturor 
șantierelor tuburi de canalizare,

pe
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f ----- ------
♦ dali, plăci pentru pereți despătți-
* tori. In curind grupul auxiliar va 

fi lărgit prin înființarea unei sta
ții de betoane ți mortare care — 
sub controlul laboratorului — va 
prepara pe loc cimentul, nisipul, 
varul, balastul, livrînd șantierelor 
în autocamioane basculante și 
teinere speciale mortare și 
toane de calitate superioară, 
gătite după prescripțiunile 
nice. In acest fel, șantierele 
fi eliberate de operații migăloase, 
iar Costul lucrărilor de organizare 
se va reduce ~ contribuind la 
ieftinirea construcțiilor.

9

!
♦ 
i
4 
i
1
9
i
*
i

9 
♦
♦
f

con- 
be- 
pre- 
teb- 
vor

î
*

i
* 
i 
ț a
♦
1 
t
!

t

i 
i
i 
ț 
i 
î
♦ 
i
i 
ț
i'
•

ș 
ș 
i 
i 
i
i
♦
* 
t
5
t 
♦ 
î

♦
♦ 
t
♦♦ 
ț
4
4
4 
t

REZULTATELE PWEMJ П $1 MAI DIINE I
La sediul organizației de partid1 

de la Întreprinderea de explo
rări din Lupeni, se primise un 
raport asupra îndeplinirii planu
lui de foraje pe luna octom
brie. După ce l-au studiat to
varășii din biroul organizației 
de bază spuneau: „In general 
nu stăm rău cu planul 
pe octombrie. La metri fizici fo
rați am depășit prevederile cu 
6,1 la sută, productivitatea va
lorică este, de asemenea, mai 
mare decît cea planificată, dar 
totuși nu putem spune că s-au 
depus toate strădaniile. Unii in
dici nu-s tocmai cei așteptați...**.

...întreprinderii de explorări 
din Lupeni îi revine sarcina de 
mare răspundere de a pune în 
evidentă noi rezerve de cărbune 
necesare dezvoltării potențialului 
de producție al exploatărilor mi
niere în conformitate cu preve
derile Directivelor celui de-al III- 
lea Congres al partidului.

Sondorii, mecanicii, geologii 
întreprinderii. îndrumați de cei 
mai buni dintre ei, comuniștii, 
lucrînd cu utilaje moderne de 
forat și cercetare, au obținut rea
lizări însemnate în răstimpul 
trecut din acest an. Este de a-

Cînd a fost pusă In discuția 
adunării generale cererea de pri
mire în partid a candidatului 
Dragan Florea, toți comuniștii 
din organizația de bază care au 
luat cuvîntul au exprimat aceeași 
părere: Drăgan Florea este un 
muncitor înaintat, fruntaș în 
producție, merită să fie primit 
în rîndurile membrilor de partid

Intr-adevar, tovarășul Drăgan 
Florea depune multă străduință 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție, este exemplu demn de 
urmat în muncă. El lucrează ca 
șofer pe' un autocamion în ca
drul O.A.D.L.F.; camionul lui e 
întreținut cu toată grija. Șoferul 
Drăgan Florea, de la O.A.D.L.F. 
Petroșani este și un bun agitator 
al organizației de partid. In con
vorbirile avute cu șoferii, el i-a 
îndemnat sa respecte cu strictețe 
regulile de circulație, să contra 
tete în fiecare dimineață siste
mul de frtnare, luminile.

Nu odată a vorbit ei șoferi
lor și despre căile prin care se 
pot realiza economii de ulei.

— Economiile de ulei — spu
nea deunăzi tovarășul Drăgan 
Florea colegilor săi — le putem 
face evitînd scurgerile. Dar pen
tru acest lucru trebuie ca zilnic 
să controlăm conductele de ulei, 
ca ele să nu fie defecte.

In discuțiile avute cu șoferii 
tov. Drăgan a mai vorbit și des
pre căile prin care se pot rea
liza economii de benzină. Risipa 
de benzină, spunea tov. Drăgan, 
o putem reduce în primul rînd 
prin îmbinarea perfectă a con
ductelor metalice, apoi și prin o-

------O
Z. ȘUȘTAC

O carte bună ■— e prietenul și sfătuitorul cel mai bun. Aspect 
cotidian de la bibliotecile din Valea Jiului.

insemn&ri pe marginea 
îndeniiniHi nlanutel la for g te

juns să notăm că în primele trei • 
trimestre economiile obținute 
peste plan la prețul de cost al 
forajelor se ridică la 1.035.000 
lei fată de un angajament anual 
de 500.000 lei, că planul de fo
raj fizic pe zece luni a fost rea
lizat întocmai. $i totuși secreta
rul de partid nu era pe deplin 
mulțumit cu munca din octom
brie. Să vedem de ce ?

E drept că planul la metri fi
zici forați a fost depășit cu 6,1 
la sută, (tar această depășire s-a 
făcut pe seama folosirii unul 
număr mai mare de utilaje de 
săpare decît erau planificate (cu 
7,3 la sută). Șantierul Barbă - 
teni (șef tov. ing. Busuiocescu 
Constantin) și-a realizat planul 
la foraj, de pildă, în proporție 
de 122,7 la sută, dar a utilizat 
cu 42,7 la sută mai multe gra- 
nice decît avea în plan, viteza 
mecanică fiind și ea destul de 
mică (0,601 m./oră). 

prirea motorului ori de cîte ori 
încărcăm sau descărcăm mașina.

La prima vedere, toate acestea 
par lucruri mărunte. Cîți dintre 
șoferi trec pe lîngă ele fără să' 
le dea prea mare importanță. De 
toate acestea însă tovarășul Dră
gan ține cont, el are o atitudine 
nouă, socialistă, față de muncă. 
In anul trecut el a realizat e- 
eonomii de benzină, ulei, piese 
de schimb în valoare de peste 
12.000 lei. tar în cursul acestui 
an economiile realizate de tov. 
Orphan se ridică la aproape 
10.000 lei. In permanență el se 
străduiește să lucreze mai bine, 
cu mai mult spor. Dacă anul 
trecut, tov. Drăgan a redus cu 
0,21 lei prețul de cost al trans
portului pe tona kilometrică. în 
acest an el a reușit să reducă cu 
0,38 lei prețul de cost al trans
portului pe tona kilometrică față 
de sarcina planificată. Și mai 
important este faptul că deși lu
crează cte mai bine de doi ani pe 
aceeași mașină, nu i-a făcut nici 
o segmentare. Ba mai mult, în
tr-o consfătuire de producției s-a 
angajat să parcurgă cu ea 120.000 
km. fără reparație capitală. Dră
gan Florea a parcurs cu mașina 
peste 65.000 km. fără reparație, 
depășind totodată norma de ru
lare a cauciucurilor cu mai bine 
de 10.000 km.

Iată de ce comuniștii din or
ganizația de bază i-au acordat 
lui Drăgan Florea calitatea de 
membru de partid, iată dte ce por- 
tretul lui este mereu la loc de 
cinste pe panoul fruntașilor.

In octombrie ca și în alte luni 
din acest an. sondorii au pier
dut mult timp productiv cu re
zolvarea instrumentațiilor (acci
dentelor tehnice la sonde) și cu 
resăparea unor sonde prost fo
rate inițial. Timpul neproductiv 
însumează pentru șantierele din. 
Valea Jiului 1658 ore de mun
că, cele mai multe pierderi avînd 
șantierele Bărbăteni și Livezeni 
(șef tov. ing; Onea Ioan). Or, 

tot acest timp neproductiv putea 
fi mult redus dacă la sonde, 
maiștrii și brigadierii acordau 
atenția cuvenită mersului utila
jelor, dacă din partea conduce
rilor de șantiere ar fi existat o 
preocupare mai intensă pentru 
asigurarea tehnico-materială a 
locațiilor. Și serviciul de apro
vizionare al I.E.L. are partea lui 
de răspundere. Șantierele Bărbă
teni și Uricanî au pierdut sute 
de ore de producție, la locații 
neexistînd curele trapezoidale de 
schimb. Aceste curele trebuiau 
să fie procurate din timp!

De mai bine de un an. c son
dă se consideră terminată atunci 
cînd pe lîngă carotajul mecanic 
cu preluare de probe se face și 
carotajul geofizic. Este c metodă
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Succese 
ale minerilor

30 de inovații 
înregistrate

Cx fiecare an ce trece mișcarea 
de inovații și raționalizări de la 
exploatările miniere din Valea 
jiului cunoaște o tot mai larga 
dezvoltare*

La exploatarea minivră U neant, 
4 de exemplu, in acest an au fost 
J la cabinetul tehnic 30
j de inovații, Majoritatea propune 
o rilor de inovații au fost рге%ел~ 
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tate de lucrători de la atelierul 
mecanic al minei și de maiștri.

Din cele 30 de inovații înregis
trate 9 se aplică in procesul de 
producție, aducînd exploatării e- 
conomii în valoare de 21.000 lei 
anual. Alte inovații sînt in curs 
de experimentare, iar unele trimi
se la С.С.Ѵ.]. pentru aprobare.
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in atenta 
cumpărătorilor!
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Petroșani, Lupeni 
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această lună le-au adus mineri- ♦ 
fdr din sectorul III al minei Vul- î 
can importante succese în extra- ♦
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La Vulcan, minerii din 
sectorul III fruntași 

pe exploatare
Cele 13 zile ce au trecut din

U temi st a Alexandrescu Elena, din secția de tineret a „Viscozei" 
Lupeni a început să lucreze din ce în ce mai bine, întrecînidu-și an
gajamentul luat de a depăși zilnic cu Cite 5 vîrtelnițe sarcinile de 
plan. In Ultima perioada ea a realizat 
plan și întreaga cantitate de seu lud 
litate.

IN CLIȘEU: Alexandrescu Elena

zilnic 6 vîrtelmițe în plus de 
depănate a fost de bună ca-

la mașina de depănat.

----- G

bumbac 
mătase

SOLDURI
REDUSE

REALIZAȚI ECONOMII ÎN
SEMNATE fff 

Soldurile de confecții 
vînd fi cu plata în rate.
Vizitați neîntârziat magaaiuele 

de solduri 
REDUCERI DE PREȚ 

ÎNTRE 30-60 LA SUTA
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ger ea cărbunelui. Pînă in ziua 
de 14 noiembrie harnicii mineri 
din acest sector au trimis sepa
rației peste 1200 tone de cărbu
ne energetic. Demn de remarcat 
este faptul că producția extrasă . 
din abatajele sectorului III în* 
această perioadă este de calitate * 
mai bună dectt in luna prece- J 
dentă. Acest lucru se. datorețte ♦ 
pușcării selective ce se aplică cu • 
succes in acest sector, precum și 2 
alegerii șistului vizibil de către 
minerii din abataje.

Merită scos în evidență apor
tul adus la acest succes de bri
găzile conduse de Bordca Ema- 
noil, Munteanu Angliei și lonuț 
loan.

(Urmare din pagina l a)

baza introducerii craterelor blin
date moderne, a perforajului e- 
lectric și pneumatic rotativ, a 
susținerii moderne, să se treacă 
Ia organizarea lucrului în aba
tajele frontale după ciclul 3 fișil 
la două zile și două fișil pe zi, 
iar în abatajele cameră — la 
două cîmpuri îfttr-o aripă pe 
schimb. Acestea sînt sarcini în- 
suîlețitnare, de mare răspunde
re, care pot fi realizate cu suc
ces dacă ele sînt aduse ia cunoș 
tința maselor de mineri și mun
citori, dacă colectivele sectoare
lor slnt mobilizate la înfăptuirea 
lor. Și tocmai aceste sarcini, ra-
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tute principalul conținut ai agi
tației vizuale. Conferința orășe
nească â pus în 
lor sarcina de a 
tivele minelor și 
spre a munci de 
velul obiectivelor
nul 1S62. Deci, de pe acum tre
buie militat pentru înfăptuirea 
acestor prevederi.

In acest scop este necesar ca 
comitetul de partid al mind Pe- 
trila (secretar tov. Dobrican 
Traian) și comitetul sindicatului 
(președinte tov. Giurgiu Gheor- 
ghe) să ia măsuri operative 
a asigura agitației vizuale 
rativitate, spre a-i impune 
conținut mobilizator, axat pe 
cinițe. -.actuale

fața comuniști- 
tnobiliza colec- 
întrep Tinderilor 
pe acum la ni- 
stabilite pe a-

ANUNȚ
T.A,P,L, Petroșani organi 

zează în seara zilei de 16 no 
iembrie 1961, orele 20 la res
taurantele „Minerul" dîn Pe 
troșani, „Clna'^Lupeni, „Că ' 
bunele" - Lonea, „Straja* - 
Vulcan tradiționala

tina porcului"

î

< «

■w♦
|

4

, , . , , , * minei Petrlla, trebuie'sB ?onsti-
Lolectivul sectorului 111 de ie I r '
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♦ exploatarea minieră Lupeni a ex-
♦ tras in 10 luni din acest an
♦ 2^.631 tone de cărbune cocsifica- 
î ^7 peste sarcina de plan. Pînă în
♦ de 14 noiembrie inclusiv —
«
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spre 
ope- 

un 
sar- 

" \ ее stau în fața co-
lectîvuiui acestei importante ex
ploatări x carbonifere.

minerii din acest sector au mai 
extras încă 401 tone de cărbune. 
Acest rezultat situează sectorul 111 
din nou in fruntea întrecerii pc 
exploatare.

Cărbunele extras din abatajele 
frontale ale sectorului este de bu
nă calitate. Brigăzile din sector 
n-au fost penalizate — in ultimele 
luni — cu nici un vagonet de 
cărbune pentru șist vibizil.

In noiembrie rezultate bune In
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* extragerea cărbunelui au obținut 
J frontaliștii cornii si de Ghioancă
• Sabin și Splnit Petru care au ex-
♦ tras în medie cu 200 tone de cir- 
« bune mai mult față de prevederile 
J la zi ale planului de producție.
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Formarea conștiinței socialiste 
o problemă a

O trăsătură esențială a orîn- 
duirii socialiste constă în parti
ciparea maselor dte cetățeni, la 
activitatea de aplicare a legilor 
statului socialist, la exercitarea 
controlului riguros asupra înde-’ 
plinirii lor. Datorită rolului cres- 
cînd al maselor populare în com
baterea manifestărilor negative de 
încălcare a ordinii, s-a format 
o puternică opinie îndreptată îm
potriva elementelor înapoiate, ca
re, prin faptele lor. încalcă re. 
gulile de conviețuire în societate. 
Au fost create consiliile de jude
cată din întreprinderi și institu
ții care, ca organe obștești, au 
sarcina să contribuie efectiv la

Gospodine I
Frigiderul „Frăm" 

poate fi cumpărat de 
dv. șl cu plata în. 
rate!

Condiții de plată foarte a- 
vanta joase:

Avan» minim 30 ia șuti 
restul în:

6 rate pentru muncitori *11 
militari,

S rate pentru alți salarînțl.
Condițiile avantajoase cu 

plata in rate expiră Ia 31 
decembrie 1961. deci profi
tați de ele cit mai repede.

Ift *MM*
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Un inginer specialist: 
chimie alimentara :

modernă menită să asigure exac
titatea profilelor geologice la 
sonde, dar felul în . care acest 
carotaj geofizic se desfășoară la 
I.E.L. nu este satisfăcător. In 
luna octombrie sondorii au tre- 
buit să-i aștepte pe geofizicieni 
timp de 864 ore productive. A- 
ceste întîrzieri trebuie grabnic 
lichidate 1

Pentru lunile noiembrie și de
cembrie sondorilor din Valea 
Jiului le revine o sarcină destul 
de grea : au de realizat circa 25 
la sută din planul anual la me
tri fizici forați I Ei au condiții 
pentru a realiza cu cinste aceas
tă sarcină. Dispun de utilaje 
moderne între care pe loc de 
frunte sînt forezele sovietice 
ZIF 1200 A și ZIF 650 A. fo
rezele romînești „Strungul" și 
altele La fiecare locație există 
sondori harnici, membri și can
didați de partid, care nu odată 
au dovedit că știu să-și ducă la 
îndeplinire sarcinile încredințate 
cu succes.

Este bun, într-o măsură, și 
faptul că se lucrează cu mai 
multe utilaje, că s-au deschis

mai multe puncte de foraj, dar 
acestor utilaje să li se asigure 
condiții normale de lucru, fără 
pierderi de timp productiv din 
cauza instrumentațiilor, a lucră
rilor de slabă calitate, a așteptă
rilor după geofizicieni. Planul 
trebuie realizat tn funcție dte nu
mărul utilajelor în exploatare I

Aceste ultime două luni ale a- 
nului vor pune la încercare mun
ca sondorilor, avînd în vedere 
iarna. La I.E.L. s-au luat și în 
bună măsură s-au tradus în fapt 
o seamă de măsuri de pregătire 
pentru iarnă. Va trebui conti
nuat mai ales cu asigurarea a- 
provizionării tuturor sondelor cu 
piese de schimb și carburanți și 
în stocuri tampon, cu asigura
rea căițor de acces spre sonde. 
Pe șantiere este nevoie de mai 
multă atenție pentru creșterea 
vitezelor mecanice de foraj, pen
tru creșterea coeficientului de re
cuperare în util și steril. In ge
neral este necesar să fie luate 
toate măsurile pentru ca planul 
anual de foraje să fie îndeplinit 
la timp.

ing. GH. DUMITRESCU

colectivității
educarea cetățenilor în spiritul 
atitudinii socialiste față de mun
că și avutul obștesc. Caracteristi
ca principală a activității aces
tor consilii de judecată este 
munca de educație cetățenească pe 
care o desfășoară. Ele funcțio
nează sub conducerea și îndru
marea organelor sindicale în în
treprinderi, instituții etc. și con
tribuie din plin la ridicarea con
științei socialiste.

O altă formă importantă de 
participare a colectivității la a- 
părarea ordinei de drept o con
stituie comisiile pentru soluționa
rea litigiilor de muncă, care func
ționează în toate întreprinderile, 
organizațiile economice de stat 
etc. Acestea au menirea să solu
ționeze litigiile ivite între anga
jați și conducerea unității la ca
re lucrează privind desfacerea 
contractului de muncă, transfera
rea, delegarea, detașarea salaria- 
ților, stabilirea despăgubirilor 
pentru pagubele cauzate din vi
na angajatului la locul de muncă 
precum și litigii privind dreptu
rile bănești cuvenite angajaților. 
Un rol important au și comisiile 
de împăciuire ce funcționează pe 
lîngă comitetele executive ale sfa
turilor populare. Ele au drept 
scop înlesnirea împăcării părților 
pentru fapte cu o periculozitate 
socială redusă, cum sînt : lovire, 
înjurie, abuz de încredere, degra
dare de bunuri etc. Oferind ast
fel posibilitatea reluării relațiilor 
sociale întrerupte în urma fapte
lor amintite

Dezvoltarea continuă a demo- 
crat'ei socialiste a dat naștere 
iutei morale noi. socialiste, la o 
nouă atitudine față de muncă 
față de avutul obștesc. Forța co
lectivului în educarea oamenilor 
creste continuu. Rezultatele obți
nute ne dau convingerea că în di 
recția dezvoltării conștiinței socia
liste colectivitatea va 
în viitor noi succese în 
educare a maselor.

TIȚA IDE 
procuror șef al orașului

»»
Se va servi următorul me

niu : 50 gr. cirnațl de porc, 
50 gr. tobă specială, 50 gr. 
cartaboș, 50 gr„ .. șîngerete 
friptură de porc la grătar cu 
garnitură, murături asortate 
și pline albă (6 bucăți) > 
prețul total de 15 lei.

La comandă se vor servi și 
alte specialități.

Dans și antren pînă în zori
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sovietice organizați : 
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— Conducători auto 
pentru autobasculante, 
care vor lucra numai în 
incinta șantierului.

ții 
la 
localitate unde găsiți un 
bogat sortiment de cărți 
ale scriitorilor ruși șl so
vietici în original și tra* 
ducere, precum și ale 
scriitorilor noștri,

„Librăria noastră" din
—* Conducători auto 

cu autorizație de maca* 
ra pentru autocrane ZIS.

Lămuriri suplimentare 
se vor da la sediul Gru
pului din Coroiești.
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STEAGUL ROȘU

Șl

din su- 
lucrările 

N. S. 
al G.C.

Consfătuirea lucrătorilor 
dio agricultură de la Tașkent 

ți-a început lucrările 
TAȘKENT 15 (Agerpres) — 
TASS transmite:
La 15 noiembrie s-a deschis 

Ъ Tașkent consfătuirea lucrăto
rilor din agricultura republici
lor din Asia centrală, din Azer
baidjan și din regiunile 
4ul Kazahstanului. La 
consfătuirii participă 
Hrușciov, prim-secretar
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Participanții la consfătuire vor 
discuta măsurile pentru sporirea 
producției de bumbac, carne, 
lapte și alte produse agricole.

La consfătuire au 
rapoarte, Șaraf Rașidov, 
cretar al C.C. al P.C. 
bekistan, Dinmuhamed 
prim-secretar al C,C. al 
Kazahstan, 

prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Azerbaidjan.
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Veli

prezentat 
, prim-se- 

din Uz- 
Kuniaev, 
P.C. din

Ahundov,

că

S-a fixat data alegerilor 
în R. A. Siria

DAMASC 15 (Agerpres).
Guvernul sirian a anunțat

alegerile pentru Adunarea consti
tuantă 
Arabă 
aceeași 
asupra 
cărei text a fost 
la 15 noiembrie.
Ayam" a anunțat că numărul de- 
putaților va fi de 172. La alege
rile de la 1 decembrie vor parti
cipa și femeile cărora li s-a acor
dat dreptul de a vota și de a fi 
alese.

vor avea loc în Republica
Siria la 1 
zi va avea 
constituției

decembrie. In 
loc un plebiscit 
provizorii al 
dat publicității 

Ziarul „Al

PENTRU REGLEMENTAREA 
PAȘNICA A PROBLEMEI GERMANE

Tratatul de pace — 
un pas important

BERLIN 15 (Agerpres). 
încheierea tratatului de pace 

cele două state germane va cons
titui un pas important spre înfrî- 
narea utilitariștilor și imperialiști
lor din Republica Federală Ger
mană, spre asigurarea păcii în 
Europa — aceasta este concluzia 
la care a ajuns un grup dî re
prezentanți aî organelor comunale 
vest-germane în urma vizitei pe 
care a făcut-o în Republica De
mocrată Germană.

23 de reprezentanți ai organe
lor administrative locale din Ba- 
den>-Wiirtemberg, Hessen, Rena- 
nia de nord-Westfalia și din Ba
varia, inclusiv cîțiva primari, au 
adresat lui W. Ulbricht, președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., 
o scrisoare în care subliniază că 
în timpul vizitei pe care au fă
cut-o într-o serie de regiuni din 
R.D.G., ei au avut posibilitatea

cu

Ѳ

să cunoască viața și dezvoltarea 
pașnică socialistă, din orașele și 
satele R.D. Germane. Ei arată 
că sînt gata să se opună propa
gandei dușmănoase împotriva 
R.D.G. care se desfășoară în Ger
mania occidentală.

Miting la Calcutta
DELHI 15 (Agerpres)
La Calcutta a avut loc un mi

ting organizat de Conferința na
țională indiană pentru problema 
germană în cursul căruia a fost 
adoptată o rezoluție în care se 
cere guvernului 
noască oficial 
„Recunoașterea 
India, se arată 
ajuta la destinderea încordării 
în relațiile internaționale11. A 
fost de asemenea adoptată o altă 
rezoluție în care se cere semna
rea tratatului de pace cu cele 
două state germane.

indian să recu- 
R. D. Germană. 
R.D.G. de către 
în rezoluție, va

Un act inuman al autorităților mexicane
MEXICO CITY 15 (Agerpres)
Corespondentul din Mexico 

City al agenției ADN anunță că 
starea sănătății cunoscutului pic
tor mexican David Alfaro Siqu
eiros, secretar general al Parti-

diului Comunist din Mexic, este 
foarte gravă.

Autoritățile au refuzat inter
narea lui Siqueiros într-un spi
tal în vederea tratamentului.

Opinia publică din America 
Latină cere cu insistentă elibe
rarea lui Siqueiros.

O

Grupurile rebele tărăgănează rezolvarea 
problemei

XIENG KUANG 15 (Agerpres)
Celei de-a șasea invitații lansată 

de prințul Suvanna Fumma, care 
a fost investit de regele Laosului

••••

in franța ’. Indignare crescîndă față de 
tratamentul barbar aplicat deținuților algerieni

PARIS 15 (Agerpres).
Presa franceză, atît cea de stîn

ga dt și cea de dreapta, exprimă 
îngrijorarea și indignarea profun
dă a opiniei publice față de tra
tamentul barbar la care sînt su
puși patrioții algerieni din închi
sorile franceze și face răspunză
tor guvernul francez pentru acest 
nou prejudiciu adus prestigiului 
Franței.

Etienne Fajon, membru al Bi
roului Politic al P.G.F.: 
ză 
în 
de

: de
supuși unui tratament revoltător.

fi

să 
în 
în 
de

îngri-

iaoțiene
cu misiunea de a constitui un gu
vern de coaliție, prințului Boun 
Oum ds a participa la o întîlnire 
tripartită în Valea Ulcioarelor, 
grupul rebel i-a opus un nou re
fuz categoric. Creînd greutăți în 
calea formării guvernului de coa
liție laoțian, grupul Boun Oum- 
Fumi Nosavan tărăgănează rezol
varea problemei laoțiene. Ca pre
text pentru refuzul de a participa, 
grupul rebel invocă prezentarea 
unor „propuneri proprii" în legă
tură cu constituirea guvernului, 
propuneri care în realitate nu fac 
decît să reafirme poziția necons
tructivă 
acestui 
rioare.

adoptată de reprezentanții 
grup la negocierile ante-

Scrisoarea iui V. A. Zorin
15 (Agerpres).NEW YORK 

TASS transmite :
Reprezentantul

U.R.S.S. la O.N.U.; V. A. Zorin, 
a adresat secretarului general ad- 
interim al O.N.U., U Thant, o 
scrisoare în problema datei con
vocării Comitetului O.N.U. pen
tru folosirea pașnică a spațiului 
cosmic.

Uniunea Sovietică, arată V. A. 
Zorin, acordă o mare importanță 
dezvoltării colaborării internațio
nale în domeniul folosirii pașnice 
a Cosmosului. Pronunțîndu-se 
pentru dezvoltarea unei astfel de 
colaborări, U.R.S.S. pornește de 
la ideea că ea poate fi rodnică 
și eficientă numai în cazul în care 
va fi realizată t>e baza unei au
tentice egalități în drepturi a sta
telor în soluționarea tuturor ches
tiunilor legate de aceasta. Uniu
nea Sovietică a pledat în mod 
consecvent pentru o astfel de

-=©=- ---------

permanent al

R. P. Romînă participă 
la expoziția internațională 

de la Delhi
DELHI 15 (Agerpres).
La 14 noiembrie dr. S. Radha- 

krishnan, vicepreședintele Indiei, 
a deschis intr-un cadru festiv cea 
de-a doua expoziție internațională. 
Pe teritoriul Vast al expoziției de 
lîngă zidul vechii cetăți „Purana“ 
se înalță pavilioanele celor 19 țări 
participante, între care India, U- 
niunea Sovietică, R.S. Cehoslova
că, R.P. Polonă, R.D. Germană. 
R.P. Romînă, R.P. Bulgaria, R.D. 
Vietnam, S.U.A., Anglia, Japonia, 
R.A.U. etc.

O -
IN IZRAEL

Criminalitatea în rîndul 
tinerilor ia proporții
TEL AVIV 15 (Agerpres) — 

TASS transmite :
Potrivit dării de seamă a Mi

nisterului Asigurărilor Sociale, în 
primele nouă luni ale anului 1961, 
numărul crimelor săvîrșite de ti
neri în Izrael a crescut cu 13 la 
sută în comparație cu perioada co
respunzătoare a anului trecut.

funcționare a comitetului care să 
fie în măsură să asigure o adevă
rată egalitate în drepturi a mem
brilor comitetului și o reprezen
tare echitabilă a tuturor celor trei 
grupuri de state în conducerea 
comitetului, organelor sale auxi
liare și conferinței internaționale 
a oamenilor de știință pentru 
schimbul de experiență în dome
niul cercetărilor cosmice.

Dar în ciuda eforturilor 
U.R.S.S., S.U.A. au respins cate
goric principiul propus de Uniu
nea Sovietică în privința adoptă
rii hotărîrilor comitetului și au 
căutat să-și rezerve posibilitatea 
de a impune comitetului hotărîri 
cu ajutorul majorității mecanice, 
bazîndu-se pe superioritatea nu
merică în acest comitet a partici- 
panților grupărilor militare occi
dentals. Aceste acțiuni ale S.&A. 
demonstrează că ele doresc săfdu
că o politică de dictat în organi
zarea colaborării în domeniul 
Cosmosului pe linia O.N.U.

Propunerea S.U.A. și a altor 
puteri occidentale de a convoca 
Comitetul pentru Cosmos fără o 
înțelegere prealabilă referitoare 
la bazele organizării funcționării 
comitetului, continuă V. A. Zorin, 
nu poate fi apreciată decît ca o 
nouă tentativă neîntemeiată a 
Statelor Unite de a obține o si
tuație avantajoasă în Comitet.

In aceste condiții reprezentan
ța U.R.S.S. pe lîngă O.N.U. nu 
vede nici un sens în convocarea 
Comitetului O.N.U. pentru Cos
mos, așa cum o propun delega
țiile S.U.A., Angliei și altor pu- ‘ 
teri occidentale.

In încheierea
Zorin
vi etică 
unirea 
meniul 
pe baza unei autentice colaborări 
internaționale bazate pe egalitate

. în drepturi.

scrisorii, V. 
că Uniunea 

și pe viitor spre

A.
So-subliniază 

va tinde 
eforturilor statelor în do- 
studierii spațiului сИ'віс 

unei autentice colaborări

— -------  „. ..__ '.j semnea-
un articol în ;,L’Humanite“ 

care acuză autoritățile că miile 
algerieni care zac în lagărele 
concentrare și închisori; sînt

Ziarul ;,Le Populaire" cere gu
vernului „să găsească o formulă 
care să permită guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria 
consulte miniștrii săi deținuți 
Franța. Această hotărîre ar 
momentul de față extrem 
utilă".

hParis Jour” își exprimă
jorarea în legătură cu faptul că 
atitudinea guvernului, care nu se 
arată înclinat să modifice regimul 
de detențiune al lui Ben Bella 
și al tovarășilor săi de luptă, va 
duce la un ■„ impas total" pro
blema tratativelor cu guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria.

©

(Ager-

Seul de 
a sosit

Rezultatele alegerilor din Fiii pine
MANILLA 15 (Agerpres).
In alegerile prezidențiale din 

Filipine, Diosdado Macapagal, 
care a deținut funcția de vicepre
ședinte și a candidat din partea 

-=©=— -------

ÎNTREVEDERE INTRE KENNEDY 
Șl DICTATORUL SUD-COREEAN

WASHINGTON 15 
preș).

După vizita făcută la 
secretarul de stat Rusk,
la Washington generalul Pak Ci- 
jan Hi, șeful juntei militare sud- 
coreene. Intr-un comunicat comun 
dat publicității după întrevederea 
de la Casa Albă dintre președin
tele Kennedy și dictatorul sud- 
coreean, se arată — , după cum 
anunță agenția Associated Press 
că S.U.A. se angajează să sporeas
că ajutorul acordat Coreei de sud. 
Comunicatul americano-sud-core- 
ean pune un accent deosebit jps 
ajutorul militar.

partidului liberal a obținut, potri
vit datelor incomplete un avans 
de 500.000 de voturi față de 
Carlos Garda care a ocupat pos
tul de președinte și a candidat 
pentru realegerea sa din partea 
partidului naționalist. Cu toate a- 
cestea Garda a refuzat să-și re
cunoască înfrîngerea declarînd, po
trivit agenției France Presse, că 
așteaptă încheierea numărătorii 
voturilor.

Cu toate că ambii candidați s-au 
întrecut a-și manifesta orientarea 
servilă proamericartă, Macapagal 
a izbutit să obțină un număr spo
rit de voturi deoarece a înscris' 
în programul său combaterea co
rupției care se manifestă din plin 
în rîndurile autorităților filipine- 
ze.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, în ziua alegerilor în cursul 
deenirilor au fost udse patru per
soane și rănite alte 20.

••6»
ÎN VENEZUELA

Demonstrații de protest în legătură 
cu hotărîrea guvernului de a rupe 

relafiile diplomatice cu Cuba
CARACAS 15 (Agerpres).
Ruperea relațiilor diplomatice 

cu Cuba de către guvernul Vene- 
zuelei a stîrnit o largă mișcare de 
protest în rîndul maselor popu
lare din Venezuela. In numeroase 
orașe din țară au avut loc mari 
demonstrații împotriva ruperii re
lațiilor diplomatice cu Cuba.

Demonstrație studențească
După cum anunță agenția U- 

nited Press International o mare 
demonstrație studențească de pro
test a avut loc la Caracas, unde 
împotriva demonstranților au fost 
trimise mari forțe polițienești. 
Ziarul „Nacional" relatează că în 
timpul ciocnirii dintre studenți și 
poliție cîțiva studenți au fost ră
niți. Agenția United Press Inter
national anunță că autoritățile au 
suspendat pe timp nelimitat cursu
rile universității din Caracas.

Un plan perfid
Numeroase organizații dau pu

blicității declarații în care se pro
nunță împotriva ruperii relațiilor 
cu Cuba. In declarația Federației

Vene-centrelor universitare din
zuela se subliniază că această ac
țiune a
„face parte din planurile perfide 
ale imperialiștilor nord-americani 
care se pregătesc să atace Cuba11.

guvernului Venezuelei

Rezoluție și declarații 
de protest

Intr-o rezoluție adoptată de ple
nara națională a conducerii orga
nizației de tineret a partidului 
Uniunea republicană democratică 
se cere să fie condamnată ener
gic ruperea relațiilor diplomatice 
cu Cuba. Rezoluția arată că re
voluția cubană a devenit simbo
lul luptei țărilor din America La
tină pentru eliberarea națională.

Deputatul Jose Herrerâ Orope-, 
sa, secretar pentru problemele in
ternaționale ale Partidului Uniu
nea republicană democratică, Do
mingo Alberto Rangel, secretar 
general al Partidului Mișcarea re
voluționară de stînga și numeroa
se alte personalități politice au 
publicat în ziarul „Nacional11 de
clarații prin care condamnă ho- 
tărîrea guvernului Venezuelei de 
a rupe relațiile cu Cuba.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani; Str. Gh. Glie irghiu Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

PROGRAM OE RADIO
17 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul! 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Arii și duete din opere, 
10,08 Muzică ușoară, 11,40 Me
lodii populare romînești, 12,00 
Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur (reluare), 12,10 
Muzică de estradă, 13,05 Con
cert dte muzică din operete, 
14,00 Soliști de muzică populară 
romînească, 14,30 Din creația de 
muzică ușoară a compozitorului 
Elly Roman, 15,45 Melodii popu
lare romînești și ale minorități
lor .naționale, 16,15 Vorbește 
Moscova! 18,00 Muzică popu
lară romînească, 18,40 Noi înre
gistrări de muzică ușoară pri
mite din partea Radiodifuziunii 
japoneze, 19,25 Concert de mu
zică populară romînească, 21,30 
Muzică ușoară. PROGRAMUL 
II. 12,15 Muzică populară ro
mînească. 13,25 Concert de prînz, 
14,30 Din viata de concert a 
Capitalei, 15,35 Actualitatea în 
țările socialiste, 16,15 Muzică 
distractivă. 16,50 Curs de limba 
rusă, 18,05 „Melodii... melodii'- 
dii“, eipisiune de muzică ușoară 
romînească (reluare), 19,00 Mu
zică din operete, 19,30 Teatru la 
microfon: „Carnavalul11. Come
die de I. Șopov, 21,30 Actuali
tatea Radio.
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CINEMATOGRAFE
17 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Cavalerii teutoni; AL. 
ȘAHI A: Patru în potop; PE- 
TRILA : Circul; ANINOASA : 
Vals pentru un milion; VUL
CAN : Familia Mianard; LU- 
PENI : Pescuitorii de bureți; .- 
BARBĂTENI : Răzbunarea.

Tiparul : „6 August11 — Poligrafie


