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COMUNICAT
La invitația președintelui Republicii India, dr. Sarvapalli 

Radhakrishnan, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Împreuna cu 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare, 
Romine, Ion Gheorghe Maurer, va face o vizită în India în. 
cursul lunii octombrie 1962.

Din experiența colectivelor fruntașe

In sectorul de investiții al 
minei Lupeni se pune un ac-, 
cent deosebit pe ridicarea tu
turor brigăzilor la nivelul ce
lor fruntașe. Toată atenția este 
concentrată asupra aprovizio
nării cu materiale a fiecărui 
loc de muncă, acordării unui 
sprijin efectiv tuturor brigăzi
lor de mineri. Lucrările mai 
grele au fost încredințate bri
găzilor cu mai multă expe
riență, cu o înaltă calificare. 
Schimburile mai slabe au fost 
Întărite cu mineri pricepuți, 
fiind astfel ajutate să mun
cească la nivelul celorlalte 
schimburi, s-a reușit, în a- 
cest fel, ca aproape toate bri
găzile să se ridice în ultimele 
luni la nivelul sarcinilor de

i Brigada condusă de tov. Fe- 
renczi Balaj lucrează la săpa
rea unui puț orb în blocul 
zero. Luna trecută, avînd con
diții optime de muncă, briga
da a depășit planul cu peste 
180 m.c. situîndu-se astfel pe 
loc de frunte în întrecerea pe 
sector. Rezultate frumoase au 
obținut și minerii din briga
da condusă de Mihuț Pavel. 
Ludrînd la săparea unei gale
rii de legătură cu putui 13, o- 
rizontul 650, ei și-au depășit 
sarcinile de plan cu peste 100 
m. c. Brigada lui Ungureanu 
Nicolae, care execută lucrările 
de lărgire și betonare a unei 
galerii de legătură la orizon
tul 650, cu toate că a întîm- 
pinat unele greutăți, și-a rea
lizat planul în proporție de 141 
la sută.

Faptul că aproape toate bri
găzile și-au depășit sarcinile 
de plan, a făcut ca producti- 
r'tatea muncii pe sector să 

erească simțitor. Productivita
tea valorică a fost depășită cu

peste 60 la sută. A crescut, de 
asemenea, cîștigul mediu pe 
post de miner.

îndeplinirea sarcinilor de 
plan de către toate brigăzile 
constituie un obiectiv impor
tant în munca colectivului de 
la investiții. Minerii sectorului 
VII luptă pentru a-1 realiza îri 
Întregime, asigurînd astfel e- 
xecutarea în termen a lucră
rilor miniere de deschidere. 
Acest lucru are o mare însem
nătate pentru creșterea ex
tracției de cărbune cocsifica-1 
bil. In perioada care a mai ră
mas din acest an, minerii Lu- 
peniului trebuie să îndepli
nească în mod ritmic sarcinile 
de plan, să realizeze încă de 
pe acum indicii prevăzuți pe 
anul 1963. Colectivul sectoru
lui de investiții își dă contri
buția la înfăptuirea acestui 
important obiectiv economic.

A. MICA
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pe graficul întrecerii
Sute de metri forați peste plan

In cele 8 luni trecute din a- 
cest an, munca sondorilor de 
la locațiile de foraj din partea 
estică a Văii Jiului s-a soldat 
cu succese remarcabile în cer
cetarea bogatelor zăcăminte de 
cărbuni din subsolul bazinului. 
Sarcinile de plan pe această 
perioadă au fost depășite cu 
533 metri fizici. Productivita
tea muncii realizată pe sector 
întrece cu 1,6 la sută sarcina 
prevăzută în plan.

Rodnic muncesc sondorii 
secției și în luna septembrie. 
Ei au forat peste plan, în pe
rioada 1—18 septembrie, 252 
m.l. fizici, iar la indicele me
traj convențional au depășit, 
de asemenea, sarcina prevăzu
tă cu 183 metri convenționali.

MOBILA NOUA :
In fiecare zi, la magazinul de 

mobilă din Petroșani e mare a- 
fluență. Zeci și zeci de oameni 
vin să-și cumpere mobilă nouă, 
frumoasă, care să le împodo
bească apartamentele.

lată-l, pășind în unul din in
terioarele amenajate cu mobilă 
fină, pe minerul Onișor Nicolae 
de la mina Lupeni. A venit îm-. 
preună cu soția sa. Când e vorba j 
de mobilă, femeile cîntăresc cu' 
grijă fiecare amănunt.

— Eu zic s-o cumpărăm pe 
aceasta, — își dădu soția pă
rerea.

— Dacă îți place, o luăm —

Aportul dat la obținerea 
cestor succese de brigăzile de i 
sondori conduse de maiștrii ♦ 
Anton Eugen, Cobzaru loan ? 
ca și cea de sub conducerea- 
inginerului Marinescu Constan- ! 
tin a fost deosebit de activ. ■ 
Astfel, brigada de la locația ; 
5561, condusă de maistrul son-? 
dor Anton Eugen, și-a depă- » 
șit planul pînă la 18 septem- î 
brie cu 25 la sută, cele de la? 
locațiile 5565 și 5566 pe care • __ _ 1___ , „
le conduce tovarășul Cobzaru ț răspunse Onișor, căruia într-ade 
loan și-au întrecut planul cu ? 
66 și, respectiv, 28 la sută. O ț 
depășire a planului de 20 la ? 
sută au realizat și sondorii de? 
la locația 5562 condusă de in- * 
ginerul Marinescu Constantin.

Un tînăr a rămas pe șantier
Dimineața învăluise șantierul 

într-o mantie albă de ceață. Pe 
șantierul 9 Livezeni, paznicii de 
noapte își făceau ultimul rond. 
Lingă ușa biroului șefului de 
șantier aștepta un tînăr de vreo 
18—19 ani. Se hotărîse să plece 
de pe șantier. Unde ? — o să 
vadă el. Undeva unde să se 
poată califica, să devină stăpîn 
pe meserie. Aici, pe șantier, toa
tă lumea îl trimite cînd după 
una, cînd după alta :

— Dumitre fugi după ciment 
la magaziei Dumitre fă așa, Du 
mitre fă pe dincolo...

„Nu, nu mai stau pe șantier 
și gata — își spunea el. Hotă
rîrea e botărîre !“.

Grupuri, grupuri, oamenii um
pleau șantierul. A venit și șeful 
de șantier.

— Ce-i cu tine măi Panfilo- 
iule ? — se adresă el băiatului.

— Tovarășe inginer am scris 
' cererea aceasta și vă rog să 

puneți pe ea aprobarea.
, Inginerul luă foaia de hîrtie 
i făcută sul. o desfăcu și dintr-o 

ochire pricepu despre ce e vor- 
r ba. Pe băiat îl cunoștea mai de
1 mult. Avusese nevoie odată de 
[ cîțiva oameni să vină voluntar
> într-o după masă să înmagazi-
2 neze niște ciment. Panfiloiu fu~ 
( sese primul care se oferise, li pă- 
( rea rău să plece din șantier. ln- 
( ginerul intră în birou urmat de 
( tînăr. Afară, maiștrii făcuseră 
\ pontajul și acum echipele lucrau
> de zor. Pe șantier se muncea 
? din plin.
1 — Ascultă, Dumitre, — i se.
( adresă inginerul părintește să 
\ stăm puțin de vorbă. De ce vrei 
\ să pleci de pe șantier ?

— Apoi scrie acolo în cerere 1 
— răspunse tînărul. Vreau să mă j 
calific într-o meserie. Aici pe J 
șantier sînt de mai multe luni, ( 
dar nu se vorbește nimic despre < 
calificare. <

Intr-un fel, tînărul avea drep- ’ 
tate. Se întîrzia fără rost cu 
deschiderea unui curs de califi- , 
care pe șantier. Ce să facă cu i 
băiatul, să-l rețină ? In birou, pe i 
un raft lateral, se aflau mai ' 
multe cărți. Inginerul își opri 
privirile pe una din ele: „Teh
nologia lucrărilor de pardoseli".

— Uite, știu că-ți place me
seria de mozaicar, fine cartea 
asta și pînă una-alta citește-o. In 
curînd se vor deschide cursurile 
de calificare.

Zilele treceau repede. După 
terminarea programului de lu
cru, Panfiloiu lua cartea, un caiet 
și o frîntură de creion. Citea, 
însemna rezumatul în caiet șt 
mai făcea din cînd. în cînd cite 
o schiță. Așa, încetul cu încetul, 
a început să prindă tainele mese
riei. Intre timp s-au deschis 
cursurile de calificare. Panfiloiu 
s-a înscris "primul. El insă nu mai 
era la litera „A" a meseriei. A 
urmat totuși sîrguincios cursurile 
și căuta tot timpul să aplice în 
prcatică cele învățate. Zilele tre
cute, cursurile s-au încheiat. Pan
filoiu Dumitru a devenit munci
tor calificat. Acum mistria joacă 
în mina lui. Cunoaște tainele me
seriei, a indrăgit-o și se mândreș
te cu lucrurile ieșite din mina 
lui.

Mai vrea Panfiloiu să pără
sească șantierul ?

Nu. nu mai vrea 1
I. CIOCLEI

Muncitorii Tobă loan și) 
Brășoveanu Vasile lucrează 
la Viscoza Lupeni, în sala del 
condensare a secției S.C.2. 
Prin munca lor rodnică a- 
cești doi fruntași au contri
buit din plin la obținerea în 
trimestrul ni al anului cu
rent ă 19 tobe de sulf ură de 
carbon peste sarcina plani-

IN CLIȘEU : Tobă loan șl 
Brașoveanu Vasile reglindi 
debitul și temperatura apei; 
de la recipienții de conden-} 
sare. 
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văr îi plăcea garnitura aleasă 
de soție.

Era o mobilă de culoare măs
linie, tip „Armonia'1. Prețul : 
10.510 lei garnitura.

Alături de minerul Onișor, a- 
păru minerul St roi a Vasile de la 
Petrila. Venise tot cu soția și 
cu același scop ’: să cumpere mo
bilă nouă. Atenția lor a fost de 
asemenea, atrasă de culoarea 
măslinie și lustrul impecabil al 
acestui tip de mobilă. Hotărîrea 
a fost repede luată. Amîndoi 
minerii și-au cumpărat mobilă 
tip „Armonia".

Prin acest magazin au fost 
vîndute oamenilor muncii din 

la prețul j Valea fiului cantități masive de 
mobilă. De la începutul anului 
și pînă acum, vînzările se ridică 
la suma de 6.663.948 lei. Cifra 
aceasta reprezintă peste 600 gar
nituri de camere combinate, pes~

* 
r
9
9Scad cheltuielile, 

sporesc economiile j
Un important obiectiv ur- • 

mărit în întrecere de sondori • 
este reducerea cheltuielilor pe * 
metru de sondă forat. In pri-; 
mele două luni din trimestrul? 
III, colectivul lor a reușit să? 
obțină o economie 1* *
de cost de peste 35.000 Iei. »

Acest succes are la bază atit ? 
depășirea sarcinilor de plan șl ? 
creșterea productivității mun- ? 
Cii, cit și micșorarea cheltuie-ț te 400 garnituri de mobilă pen
ilor de foraj prin : reducerea » tru bucătărie, 800 dormitoare și 
consumurilor specifice de ma- • 
teriale, reducerea la maximum ? 
a recarotărilor și instrumenta - * 
țillor, folosirea judicioasă a 
mijloacelor de transport pen- ♦ 
tru scăderea consumurilor spe - ’ 
cifice de carburanți și lubri- ? 
fianți etc. •«

ur-
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aproape 100 mașini de cusut.
Sînt cifre ce oglindesc, alături 

de multe altele, viața nouă, tot 
mai bună pe care o trăiesc 
tăzi minerii și ceilalți oameni al 
muncii din Valea fiului.

R. BALȘAN 
corespondent
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Cu planul pe trei trimestre îndeplinit
Schimbul I al zilei de vineri a marcat un eveniment sărbă

toresc pentru colectivul minerilor din Aninoasa. In prim.ele 
ore ale dimineții, din abatajele minei au fost trimise la ziuă 
ultimele tone de cărbune în contul sarcinilor de plan pe 9 îuni 
din acest an. Producția extrasă de minerii aninoseni peste plan 
în această perioadă se cifrează la peste 20.000 de tone. Produc
tivitatea muncii realizată pe exploatare întrece în medie cu 60 
kg. cărbune pe post pe cea planificată, iar economiile realizate 
prin reducerea prețului de cost însumează 400.000 lei.

Intr-unui din abatajele minei Lonea lucrează harnica brigadă a comunistului Solo-, 
var» loan. Iată-1 pe tovarășul Splovan loan, împreună cu cîtiva ortaci, în fața graficului în-i 
trecerii, care oglindește realizările lor în muncă.
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Ca dmtr-un amfiteatru 
Măreț și natural,
Privesc de-a lungul Văii, 
Din culmea unui deal.

N-am fost din primăvară 
Pe deal... Pe-atunci abia 
Sfielnic, ici și colo, 
Pădurea -nmugurea.

Și azi pădurea sună 
Din frunze de aramă, 
Și regăsesc schimbată 
întreaga panoramă.

Mi-arunc setos privirea 
Spre vale, unde-n fund. 
Cu unde negre, Jiul, 
Se zbenguie pe prund.
De-a lungul Iul, pe maluri, j nnnC'i'nT z»iv Vait rsin i»î za TConsiat cu bucurie, 
C-a mai crescut orașul
Din ceața fumurie.

Abia s-a scurs o vară 
Și 
iși
Al

O mică „ciupeală”
șurică marfa pentru un 
sram.

— Hai să verific la alimen
tara — îți spui. ȘI să vezi mi
nune. Kilogramul de la 
O.A.D.L.F. nu vrea nici în rup
tul capului să treacă de 800 
Oe grame. In ziua de 9 sep
tembrie, kilogramul de ardei 
cumpărat de soția muncitoru
lui Olteanu Gheorghe se încă 
pățîna să nu fie mai greu de 
750 grame.

Mirat, îți pui întrebarea ; 
să fie oare defect cîntarul, ori 
vânzătorul ? După toate pro
babilitățile — ultimul. Șî du
pă cit se știe, mai sînt unități 
O.A D.L.F. unde gestionarii și 
vînzătorii suferă de această 
defecțiune. O fi ea doar...... o
mică ciupeală", dar să cam 
bage de seamă să nu fie „ciu
piți" șî cei ce vor fi prinși cu 
musca pe căciulă.

de liniște

Sinaia, în tre 
cut loc de buzur 
ți desfrîu al celor 
avuți, este astăzi 
stațiune de odib 
nă pentru cei ce 
muncesc, 
frumoase, cum es
te fi cea din cir 
șeu. își petrec 
concediul de o~ 
dibni numeroși 
oameni ai muncit.

Tare ne-am mai bucurat noi, 
locuitorii din noul cartier de 
blocuri Livezeni, cînd și aici 
conducerea O.A.D.L.F. a luat 
inițiativa să înființeze o uni
tate de desfacere a legumelor, 
fructelor și zarzavaturilor. Or 
fi ele autobuze la dispoziție, 
dar pină să ajungi la piață 
timpul trece. Avînd însă ma
gazin Ia doi pași, faci repede 
cumpărăturile, gătești și-ți 
vezi de alte treburi. Văzînd 
însă că are cumpărători, nu 
glumă, pe vinzător l-a cuprins 
așa, de-odată, mila de cliențl. 
Săracii de ei — și-a zis. Ce 
greu trebuie să le fie să ducă 
spre casă kilograme întregi de 
mărfuri. Ia să-i ușurez un pic 
de povară. Zis și făcut. Cere 
omul un kilogram de ardei. Cu 
o dexteritate demnă de invi
diat, ți-a 
spre casă

ln vile

și cîntărit. Mergi 
și ți se pare cam u-

Din lipsă
locatarilor blocului 

A din Paroșeni era în toi.
— Astăzi, dragi tovarăși, la 

ordinea de zi vom discuta des
pre păstrarea liniștii în bloc 

spuse responsabilul.
Ultimele cuvinte îi fură a-

I. SASAREANU

Șeaința
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j Spre vechea colonie 

t ostrovul, 
,ivezeniul“ 
Dimitrovul" !

noul peisaj, 
oglindește-n soaie 
„patrulea etaj*.

Epru'bete, baloane, pipete și alte ustensile, slnt indici că1 
«ici e un laborator. Cel din clișeu e însă de un gen deosebit.

Tot ce se face aici e pentru sănătatea celor ce muncesc din 
Valea Jiului. E unul din laboratoarele centrului rvUwtqw» și 
conservare a sîngelui din Petroșani.

coperite de niște zgomote pu
ternice. Poc, poc, bum, bun de 
vuia scara C pină la ultimul 
etaj.

— Despre ce ? — întrebară 
locatarii.

— Despre liniș...
Poc, bum, poc...
— Iatăși n-am înțeles ni

mic — spuneau locatarii.
Nici nu puteau, fiindcă zgo

motele nu mai conteneau. De 
unde veneau ele ? Pentru lo
catarii de aici nu mai consti
tuie un secret. Din inițiativa 
conducerii cooperativei „Spri
jinul minier" din Lupeni, prin
tre alte secții, aici s-a înfiin
țat și una de cizmărie. Speci
fic acestei meserii e zgomotul. 
SI în, bloc, zgomotul se aude 
și In vecini. Aici locuiesc însă 
muncitori care fac serviciu și 
de noaptea. Cum să se odih
nească In așa zgomot ?

Cum zgomotele nu mai con
teneau, adunarea locatarilor 
din bloc unde trebuia să se 
vorbească despre liniște, n-a 
putut avea loc tocmai din lip
să de... liniște. Oare numai 
pentru atît, sau și pentru lip
sa de orientare a celor ce au 
înființat aici atelierul ?

D. C.

Să practicăm pescuitul
In anii puterii populare, pes 

cuitul a devenit un sport mult 
îndrăgit de oamenii muncii. Exer
citat de-a lungul apelor, in locuri 
pitorești, ozonate și Însorite, a- 
cest sport călește puternic orga
nismul. recreează.

Iată de ce pescuitul a fost 
practicat și iubit de Hipocrat. 
Faraday. Beethowen, Cehov și dc 
marele nostru scriitor Mihail Sa 
doveanu care, în lucrările sale 
„Pe Valea Frumoasei" și „împă
răția apelor", închină pagini ad
mirabile și emoționante vînătorii 
cu undița. Plin de farmec și de
loc obositor, pescuitul poate fi 
practicat de copii, tineri și vîrst- 
nici aproape în orice anotimp.

In regiunea noastră, pescuitul in

lacurile alpine din Retezat sau 
în pîrîurile .ce coboară înspuma
te treptele munților Paring și 
Vîlcan, aduc uneori surprize ne-| 
așteptat de plăcute și de hazlii ț 
Ca orice ramură sportivă, 
cui tul 
ment, 
seamă 
buie 
Astfel.
fie membru al unei filiale 
vînătoare unde achită o cotizație 
anuală. Pescarii trebuie să mi
liteze pentru repopularea apelor 
cu puiet, să narticipe la acțiunile 
voluntare întreprinse de filială, 
să-și ridice necontenit măestria 
sportivă în domeniul pescuitului 
cu undita.

pes- 
este supus unui regula- 

lîngă care se adaugă și o 
de legi nescrise ce tre- 
cunoscute și respectate, 
fiecare uridițar trebuie să 

de

GH. PARDOS
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Mareșalul care șî-a pierdut bastonul
Bastonul de mareșal al lui Da* 

f vout a fost capturat în luptele 
- de la Krasnaia. Urmărind ar

mata lui Napoleon, care se re
trăgea, trupele rusești s-au apro
piat la 5 noiembrie 1812 de 
Krasnaia. Armata lui Tormasov 
a fost trimisă de Kutuzov în satul 
Dobroe cu misiunea de a tăia 
căile de retragere a armatei fran
ceze. Trupele lui Golițîn au în ' 

_ ceput ofensiva în Krasnaia. Na- 
8 poleon și-a dat imediat seama 
8 de situația tragică dar s-a încă* 
8 pățînat să rămînă la Krasnaia, 
8 pentru că îl neliniștea soarta ma- 
8 reșalilor Ney și Davout care se 
8 aflau la Smolensk. Incercînd să 
8 salveze de la o înfrângere totală 
8 trupele lui ! Davout, Napoleon a 
8 trecut la ofensivă la 5 noiembrie 
8 pentru ca să deschidă drum cor- 
8 pului de armată al lui Davout 
8 care se retrăgea în dezordine. 
8 Toate atacurile francezilor au fost 
B însă respinse.
8 
8 
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perea retragerea forțelor principa
le, a fost ruptă de restul trupe
lor și lichidată de armata rusă. 
In această luptă a fost capturat 
convoiul de care al lui Davout 
în care locotenentul Nikolai Ko- 
novid a găsit bastonul de ma
reșal și însemnele legiunii de e- 
lită clasa I aparțini nd lui Da
vout. Bastonul a fost dus la 
catedrala din Kazan, și în cursul 
aceluiași an, 1812, a fost pre
dat muzeului de istorie din 
Moscova. Acesta are o sală de
numită „Anul 1812“. Relicve și 
exponate ilustrează lupta acope
rită de glorie a soldaților ruși 
în războiul pentru apărarea pa
triei împotriva cotropitorilor 
francezi. Aid vizitatorii pot ve
dea lucrurile personale ale lui 
Kutuzov : luneta, un samovar de 
aramă și portofelul.

In aceeași sală se află și sa
nia cu care a călătorit Napoleon. 
După înfrîngerea de la Krasnaia 
el a renunțat Ia căruța grea care 
îl însoțea și a Început să folo
sească sănii ușoare. Napoleon 
și-a pierdut sania în lupta de la 
Berezina.

Atunci Davout a hotărît să 
răzbată spre localitatea Orșa. 
Jumătate din corpul său de ar
mată a reușit să treacă de satul 
Dobroe, însă ariergarda, care aco- 
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DIN LUMEA LARGĂ

D I M E N S I U N I
Despre exploziile nucleare au 

auzit astăzi și copiii. Dar puțini, 
chiar dintre oamenii mari, își pot 
imagina dimensiunea extrem de 

mică a acestor 
părticele de ma-

8

Copiilor le plac prăjiturile. Cînd intră în- 
tr-o cofetărie, rămîn însă o clipă pe gîn- 
durl : de care să aleagă din atîtea sorti
mente ? Odată găsită cea favorită, zîm- 
besc mulțumiți. După zlmbetul fetelor din 
clișeu, care pregătesc aceste bunătăți, se 
poate ști cu siguranță că prăjiturile pre

parate slnt frumoase și gustoase.

$
$

terie care în anumite condiții pot 
dezvolta energii formidabile. Să 
luăm de piidă un nucleu de he
liu. Acesta este atît de mic față 
de un grăunte de nisip, pe cît 
este de mic . grăuntele de nisip 
față de globul pămîntesc.
---------- 0-------------------

Ca să știm pe
Soarele, în jurul căruia 

se rotește planeta noas
tră — al cărei raport fa
ță de astrul de foc este 
egal cu acela al unui o- 
biect de 3 grame față 
de un obiect de o tonă 
— nu este, la rîndul lui, 
decît o mică stea, cu 
o strălucire mijlocie, din 
galaxia numită Calea

ce lume trăim
Lactee. Numărul stelelor 
acestei galaxii este eva
luat la 50 de miliarde 
Pină in prezent, astrono
mii au reușit să identifice 
două milioane de galaxii 
și evaluează la cîteva 
zeci de miliarde numă
rul galaxiilor din uni-i 
vers.

0

Se poate loa la
Rechinul-ciocan, nu

mit așa fiindcă are ca
pul in formă de cilindru 
așezat orizontal pe trupul 
lung și subțire, este un

întrecere cu trenul
alergător de 
se poate lua 
re cu trenul, 
ma că viteza 
țește 70 
pe oră.

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

frunte. E? 
la întrece-- 
ținînd sea- 
lui depă- 

de kilometri

Viața de cîine
In Anglia există o in

dustrie 
dustria 
mentare 
dinilor 
bucitatea ce se face a- 
cestor produse se ridică 
anual la 574.000 de li
re . sterline numai la te-

înfloritoare: in- 
produselor ali- 
destinate exclusiv 
și pisicilor. Pu-

40 de 
sterline 
englezii

leviziune. Peste 
milioane de lire 
pe an cheltuiesc 
avuți pentru hrana di
nilor și pisicilor lor.

In același timp mul-, 
te familii de șomer, 
nu-și pot îndestula foa-. 
mea.



De curind, comitetul sindicatului și conducerea prepara
ției Lupeni a înmînat, într-un cadru festiv, unor muncitori 
cu 25 de ani de muncă în preparație plachete de onoare.

IN CLIȘEU : Spălătorul Popescu Dumitru, unul dintre 
teranii preparației Lupeni, primind placheta de onoare.

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

S-au intilnit la stațiunea 
balneo-climatepică Henculane

Ungureanu Vasile este șef de 
^•Sfigadă la sectorul IV al minei 
v Aninoasa. Nicula Romulus — mi

ner la Petrila.
S-au intilnit 

neo-ditnaterică 
de au fost

ve-

in stațiunea 
Herculane 

trimiți la

Acolo unde se înalță munți 
de betonite...

♦ 
♦

bal- 
un- 
tra- 

tament prin comitetele sindicale 
ale întreprinderilor de care apar
țin.

Tovarășul Ungureanu Vasile a 
mai avut și alți ortaci veniți o- 
dată cu el de la Aninoasa : pe 
Jina Ștefan și Petre Iosif, mineri, 
Colda Simion, maistru miner î> 
pe minerul Henig Viorel de la sec
torul de rambleu. Nici Nicula 
Romulus n-a fost singurul petri- 
lean aflat în stațiunea Herculane,

alți
s-a

»ta-

în acea seric. împreună cu 
mineri, tehnicieni, lăcătuși 
bucurat deopotrivă de aceeași în
grijire din partea personalului 
țiunii.
Și dt de plăcut și-au petrecut 
concediul I Au făcut excursii în 
împrejurimile frumoasei stațiuni 
de pe Cerna, au citit cărți împru
mutate din biblioteca clubului. «- 
au întîlmt în fața meselor de șah 
N-au lipsit nici comentariile spor
tive, iar din dnd in dnd, trimiteau 
ilustrate celor dragi, rămași acasă 
ori in abataje, în bătălia cu căr
bunele--

Incinta depozitului minei 
Petrila. înconjurată de linii fe
rate, de adevărați munți de 
betonite stivuite, se înalță o 
mare hală. Mașinile se stre
coară greu printre stivele înal
te de betonite care așteaptă 
să-și ia drumul spre galeriile 
subpămîntene.

In clădire — din nou beto
nite. De data aceasta — proas
păt scoase din forme, așezate 
Pe jos, în șiruri, pentru usca 
re. Intre 
balast și 
betonieră 
cantități 
îngheață 
mindu-se 
susținerii

Aici lucrează brigada nr. L 
In fruntea ei — comunistul 
Pociorelișteanu Titu. De tați 
sînt 15 la număr.

Cu minecile suflecate, bri
gadierul muncește eu hărnicie, 
constituind un îndemn pentru 
ortacii Iui. Alături de el lu
crează muncitorii Păucă Va
sil e. Boboc ea Emil, Baran lean. 
Colțan Ioan. Rusu Gheorghe. 
Neghină Nicolae. mecanicul 
Trăistaru loan și ceilalți. O 
brigadă de fruntași. Despre ac
tivitatea acestei brigăzi ne-a 
vorbit maistrul Bucureșteanu.

— Aceasta este o secție a 
șantierului de prefabricate al 
C.C.V.3. Producem 8 tipuri de 
betonite cu care aprovizionăm 
minele Petrila, Lonea, Aninoa- 
sa, Vulcan și DUja. Brigada lui 
Pociorelișteanu este fruntașă 
pe șantier. Are un plan silnic 
de 25 m. c. betonite. Brigada 
iși depășește ritmic planul cu 
8—18 la sută. Din mîinile a- 
c est or 15 oameni ies silnic

grămezile de ciment 
piatră concasată c 
varsă continuu noi 
de beton care apoi 

în forme transfor- 
în betonite necesare 
in galerii.

2.300—2.400 bucăți de betoni - « 
te. Datorită respectării doza- J 
jului prescris pentru fiecare J 
tip în parte, c_’.itatea betoni- • 
telor este ireproșabilă. In bri- • 
vadă se desfășoară o muncă J 
susținută pentru eliminarea re- J 
buturilor, pentru obținerea de • 
economii. In present rebutu- * 
rile au fost reduse aproape J 
complet, iar în ce privește ob- ♦ 
ținerea de economii, numai în • 
'una august brigada a econo- » 
misit 24.000 kg. de ciment. î

Unul din brigadierii 
Vulcanului

Era prin toamna anului 19? 
Despuiate de frunze, crengile co
pacilor aminteau de apropiata so
sire a iernii. In gara Vulcan un 
tînăr rămase cîteva clipe pe gîn- 
duri, după ce coborîse din tre
nul ce-1 adusese de departe. Era 
Săbău Dumitru. Venise tocmai 
de pe meleagurile Maramureșului 
cu gîndul să se facă miner.

Conducerea minei l-a reparti
zat la sectorul I. In abataj a 

dragoste 
U.T.M, 

cursurile 
i-a fost 

stră-

dat dovadă de multă
Trei dintre membrii brigăzii? de muncă. Organizația 

sint comuniști, ceilalți sînt * I a ®î«tuit să urmeze 
membri ai organizației U.T.M. X 
Cei mai buni utemiști sînt a- X 
jutați de membrii de partid să * 
se pregătească pentru a fi pri- • 
miți în rindul candidaților de • 
partid. Ața bunăoară, în pre- X 
sent șeful de brigadă se ocu- J 
pă de pregătirea tinerilor * 
Boureanu N. și Boncea V. care X“ - - — «

♦
♦
♦
♦
♦
♦♦

au cerut primirea In partid.
Despre membrii acestei bri- 

găai maistrul avea numai cu
vinte de laudă. Mărturie 
a hărniciei brigăzii o 
constituie și fanionul de pe bi
roul maistrului, pe care, sub ♦ 

_ _ _____ r _ ♦

titlul de ..Brigadă fruntașă pe X 
șantier". este cusut cu mătase J 
numele lui Pociorelișteanu Titu. ♦

Afară, miile de betonite, or- • 
donat stivuite, stau gata să X 
pornească spre adlncuri, să a- J 
pere de apăsarea munților dru- • 
marile deschise de mineri spre • 
«tratele negre de cărbune. Zeci X 
de mașini vin șl pleacă zilnic J 
făclnd să scadă dimensiunile • 
acestor munți. Dar munții de» 
betonite cresc iarăși, semn al X 
hărniciei brigăzii comunistului 
Pociorelișteanu.

V. OBOS

♦ 
♦ 
♦

0

CIUR IOAN 
muncitor — Petrila

• •

♦
♦
♦
♦
♦

J
î )

Experiența arată că atunci 
cind o adunare generali U.T.M. 
are la ordinea de zi probleme 
legate de producție, la adunare 
este necesară participarea unui 
delegat din conducerea întreprin
derii, instituției sau șantierului 
respectiv.

Astfel a gîndit și comitetul 
organizației de bază U.T.M. de 
pe șantierul Coroiești. Cu cil va 
timp în urmă, membrii comite
tului au socotit necesar ca în 
cadrul unei adunări generale

La culbutor
șl noapte, culbutoarele

ATITUDINI

U.T.M să prezinte în fața tine
retului o expunere cu tema „Im- ] 
țortanța noii preparații și darea ( 
ei în folosință la termenul sta- ( 
bilit". Comitetul U.T.M. l-a so- ( 
licitat pe tov. ing. lonescu șeful < 
șantierului să facă această exptt- * 
nere. Lucru bine gîndit, deoarece 
inginerul șef avea posibilitatea , 
să facă o expunere competentă, j 
îmbogățită cu exemple, cu aspecte ( 
ale muncii pe șantier, să a- ( 
rate unde trebuie pus mai mult < 
umărul și să ceară sprijinul ute- ’ 
miștilor. Lua urile s-au petrecut 
însă altfel. Deși adunarea gene
rală era programată în afara ore
lor de lucru, inginerul șef s-a 
scuzat că nu poate face expune
rea, avînd multe probleme ur
gente de rezolvat.

Oare pentru tovarășul inginer 
lonescu nu este o cinste faptul 
că a fost invitat să vorbească 
în fața utemiștilor de pe șantier 
despre importantul obiectiv al 
planului de 6 ani ce se cons
truiește aici ?

Iară deci că, în timp ce pen
tru cadrele noastre de conducere 
din instituții și întreprinderi par
ticiparea la adunările organiza
țiilor U.T.M. constituie un bun 
prilej de a dezbate împreună cu 

, harnicii noștri tineri problemele 
' legate de muncă și viață, pentru 
i tovarășul inginer lonescu aceasta 
• nu a însemnat nimic. De ce ?

Zi 
minei Lupeni se rotesc fără o- 
dihnă golind vagonetele de 
prețiosul lor conținut — căr
bunele. Mii de tone trec prin 
acest punct, luînd apoi calea 
preparației pentru spălare.

Istrate Nicolae, Ciochin Ma
rin, Radu Ioan, Vig Iosif, Pop 
Ioan, Iosif Constantin, Gaica 
Dumitru, Precup Gheorghe și 
Grigor loan alcătuiesc un 
schimb de lucru omogen. Prin 
mîinile micului lor colectiv 
trec cite 1.800—2.000 vagone- 
te pe schimb, adică 4—5 va- 
gonete pe minut. Nu-i o mun
că ușoară : de la capătul lan
țului elevator, vagonetele tre
buie trase pînă la culbutor și 
introduse Inlăuntru. Vagonetele 
cu piatră trebuie alese șl tri
mise la haldă. Toate acestea 
cer lucru, dar muncitorii de la 
culbutoare fac față.

Este un colectiv, mic dar 
harnic, care-și aduce din plin 
aportul la activitatea exploa
tării, la buna aprovizionare a 
minerilor cu goale.

In sprijinul ridicării calificării 
muncitorilor mineri

Succesele minerilor depind 
în mare măsură de nivelul lor 
de calificare. Pentru îmbună
tățirea pregătirii profesionale 
a muncitorilor mineri, la mi
na Petrila s-au deschis cursuri 
de ridicare a calificării.

Aceste cursuri s-au bucurat 
de o mare afluență. Deși in 
plan se prevăzuse ca ele să fie 
urmate de un număr de 750 
muncitori, la cursuri s-au pre
zentat 1.100 tovarăși. Aceasta 
este o vie dovadă a dorinței 
oamenilor muncii de a-șl ri
dica calificarea.

Cursurile, cu o durată de 4 
luni, se țin pe schimburi, de 
două ori pe săptămînă, in sala 
de apel a minei. Ca lectori au 
fost recrutați Inginerii Marina 
Iosif, Rusu Aurel, Donin Frans 
cisc, Marinescu Lia. Mozeș A- 
lexandru, Szabo Nicolae.

La cursurile cu specialitatea 
minieră participă vagonetari, 
ajutori mineri, mineri, artifi
cieri și gazatori. Acestora li 
se predau noțiuni de exploa
tare, despre metodele avansa
te de lucru etc. Tot la aceste 
cursuri se predau șj noțiuni 
de matematică pentru calcu-s 
larea normelor de producție, 
a ciștigului, a volumelor In 
galerii și abataje, precum șl 
in vederea calculării consu-

LUCRU PE JUMĂTATE
In urmă cu citeva luni, la 

locuințele C.F.R. de pe strada 
23 August din Lupeni s-au e- 
fectuat lucrări de reparații și 
amenajări. Cu acest prilej in
stalațiile electrice au fost mo
dificate corespunzător ridicării 
tensiunii de la 120 volți la 220 
volți. Lucrarea a fost Încre
dințată unei echipe de electri
cieni din cadrul secției L 5 
Petroșani.

Dar... și pentru că există un 
„dar“, să vedem cum au lucrat 
electricienii în apartamentul 
nr. 6.

In bucătărie, au luat jos ve
chea siguranță. Firele electri
ce au fost Înlocuite eu altele 
nni în tuburi Berg-

man. S-a făcut racordarea la 
curent de 220 volți, s-a insta-: 
lat un întrerupător și... atlt. 
Din 
s-au 
rete, 
sată, 
catarilor. In dormitorul apar
tamentului mai sus amintit 
s-au făcut și niște găuri în 
pereți, probabil în scopul mar-: 
cărll locurilor unde urmează 
să se facă șanțurile pentru 
tuburile Bergman aduse aici 
Încă de acum trei luni.

Pe bună dreptate, locatarii 
apartamentului se Întreabă :!■ 
cînd vor continua lucrările în
cepute cu luni în urmă?

M. LUPENEANU

motive necunoscute, nu 
îngropat tuburile In pe- 
această operație fiind im
probabil, pe seama lo

♦

♦

de materiale. • 
pentru electri- J 
mecanici de lo- ♦

mulul specific 
La cursurile 

eleni de mină, 
comotive, mecanici de puțuri ♦ 
șl trolii, cursanțli primesc cu-» 
noștințe despre N.T.s., energia J 
electrică, instalațiile de ilu- J 
minat in mină etc. De aseme-» 
nea, lor li se vor preda lecții» 
despre manipularea utilajelor J 
miniere moderne. Se vor pre- ♦ 
da, de asemenea, cunoștințe • 
despre repararea instalațiilor» 
e’ectrlce, Întreținerea utilaje- J 
lor, precum și cunoașterea pu-J 
terii instalațiilor.

CONSTANTIN BADUȚA
muncitor

I al

post 
tone,

școlii de calificare. Nu 
ușor. Totuși a învățat cu 
duință. In anul 1960 a luat exa
menul de miner cu media 9- 
Pentru activitatea sa conștiincioa
să în procesul de producție, a 
fost primit în rîndurile membri
lor de patrid.

Primit în rindul membrilor de 
partid, Săbău Dumitru și-a dat 
seama că pe umerii săi poartă 
noi răspunderi. S-a angajat în 
fața comuniștilor să îndeplinească 
cu cinste sarcinile trasate de or
ganizația de partid și să fie tot
deauna un muncitor fruntaș. Azi 
Săbău Dumitru conduce o bri
gadă fruntașă la sectorul 
minei Vulcan.

Crescînd randamentul pe 
de la 5,90 tone la 6,34
această brigadă extrage, lunari 
din abatajul în care lucrează 
zeci și sute de tone de cărbune 
peste plan.

Membrii brigăzii acordă o ma
re atenție calității cărbunelui. In 
trimestrul III; de exemplu, pro
centul de cenușă la producția 
dată de brigada a fost redus cu 
2,1 la sută.

La prestigiul brigăzii contri
buie și buna organizare a mun
cii în abataj. Evacuarea cărbu
nelui în timp minim, pușcarea 
locului de muncă de două ori pe 
schimb, folosirea din plin a u- 
tilajelor, au făcut ca abatajul 
nr. 1 în care lucrează brigada 
condusă de Săbău Dumitru să fie 
dat de multe ori drept exem
plu pe sector în ce privește buna 
organizare a muncii-

Dovedind hărnicie și pricepere, 
Săbău Dumitru a devenit miner 
fruntaș. Pentru meritele sale, a- 
cest destoinic șef de brigadă a 
fost decorat nu de mult cu Me
dalia Muncii.

N. ROVENȚA1
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Indignarea muncitorilor englezi 
în legătură cu planul guvernului 

de reorganizare 
a transportului feroviar

LONDRA 21 (Agerpres).
Muncitorii englezi au primit 

indignare așa-zisul plan guverna
mental de ;,reorganizare“ a trans
portului feroviar care prevede în
chiderea a 12 ateliere feroviare din 
totalul de 29 și concedierea în 
consecință a 20.000 de muncitori 
în viitorii patru ani.

Geotge Brassington, secretar ge
neral adjunct al Sindicatului na
țional al feroviarilor, a declarat 
că nu există nici cea mai mică 
justificare pentru asemenea conce
dieri masive, îndeosebi dacă se 
ține seama de faptul că o mare 
parte din lucrările care pot fi 
executate în ateliere sînt efectuate 
de întreprinderi particulare pe ba
za comenzilor primite de la gu
vern.

LONDRA 21 (Agerpres).
Comitetul Executiv al Sindica

tului național al feroviarilor a a- 
doptat la 20 septembrie hotărîrea 
de a declara la 3 octombrie o gre
vă de o zi în semn de protest îm
potriva planului guvernamental al 
așa-zisei ,, reorganizări" a trans
portului feroviar din Anglia. Du
pă cum se știe, prin înfăptuirea 
acestui plan antipopular, o serie 
de ateliere feroviare vor fi în
chise și aproximativ 20.000 de 
muncitori vor rămîne fără lucru.

-----=====••—=....... ......
Partidul Comunist Francez se pronunță cu hotărîre 

împotriva regimului puterii personale
PARIS 21 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Partidul Comunist Francez se 

pronunță cu hotărîre împotriva 
regimului puterii personale și în
deamnă pe toți democrații la uni
tate în lupta împotriva primejdiei 
care planează asupra republicii, a 
declarat Jacques Duclos, secretar 
al G.C. al P.C. Francez, unui co
respondent al postului de radio 
Luxemburg.

Din discursul radiotelevizat al

Rezultatele preliminare ale alegerilor 
din Algeria

Ședința subcomitetului celor trei puteri 
pentru încetarea experiențelor nucleare

GENEVA 20 (Agerpres).
Discuțiile de la ședința din 20 

septembrie a subcomitetului celor 
trei puteri pentru încetarea expe
riențelor nucleare au demonstrat 
din nou totala netemeinide a în
cercărilor puterilor occidentale dc 
a prezenta proiectul anglo-ameri- 
can de „tratat cu privire la înce
tarea experiențelor nucleare în 
toate mediile11, prezentate de ele 
la 27 august, drept o poziție nouă 
bazată pe concesii serioase față 
de Uniunea Sovietică.

Principalul orator al puterilor 
occidentale a fost reprezentantul 
Marii Britanii, Smithers. El a vor
bit ca și dnd nimeni nu ar fi 
eitit nici acest document și nici 
vechile propuneri ale S.U.A. și An
gliei din 18 aprilie 1961. Dat 
toate aceste propuneri se află în 
fața participanților în subcomitet. 
Reprezentantul Uniunii Sovietice. 
S. K. Tarapkin, a citat o serie de 
puncte fundamentale ale proiectu
lui de tratat din 27 august și a 
arătat în mod convingător că el 
conține aceleași elemente împo
triva cărora a obiectat Uniunea 
Sovietică cu prilejul examinării 
vechilor propuneri anglo-america- 
ne din 18 aprilie 1961. Puterile 
occidentale, a subliniat el, nu au 

lui de Gaulle, a subliniat Duclos, 
reiese că șeful statului intențio
nează să întărească caracterul per
sonal al puterii și să creeze con
diții pentru o dictatură autentică. 
Duclos 
gaulistă 
mai cu 
camere 
Gaulle 
travină 
însuși.

Q

a amintit că constituția 
admite revizuirea ei nu- 
consimțămîntul celor două 
ale parlamentului. De 

nu s-a sfiit însă să con- 
legilor promulgate de el

cedat nici cu un pas de la cererea 
lor neîntemeiată și absolut inac
ceptabilă cu privire la stabilirea 
unui sistem internațional de con
trol cu instituirea unei inspecții 
obligatorii la fața locului.

S. K. Tarapkin a amintit că 
guvernul sovietic a acceptat pro
punerea de compromis a celor opt 
state neutre. Acum totul depinde 
de puterile occidentale. Dacă vot 
accepta și ele propunerea de com
promis a statelor neutre referitoa
re la instituirea unui control a- 
supra acordului cu privire la în
cetarea experiențelor cu arme nu
cleare prin folosirea mijloacelor 
naționale de detectare a explo
ziilor nucleare, dacă vor accepta 
propunerea de a se institui o ins
pecție neutră numai la invitația 
statului vizat, calea spre un acord 
va fi deschisă. Reprezentantul so
vietic a răspuns apoi la nume
roasele întrebări care i-au fost 
puse în ședința precedentă de re
prezentanții puterilor occidentale

Următoarea ședință a subcomi
tetului va avea loc la 25 septem
brie. I

— ---------------- ... ' --------------------------------- ----------------- ----------

Cuvîntarea președintelui Kennedy 
la sesiunea F.M.l

WASHINGTON 21 (Agerpres).
La 20 septembrie, președintele 

Kennedy a chemat țările occiden
tale să împartă cu S.U.A. povara 
cheltuielilor militare, precum și 
a cheltuielilor pentru acordarea de 
„ajutor" țărilor străine. Luînd cu
vîntul la sesiunea Băncii Interna
ționale de Reconstrucție și Dez
voltare și a Fondului Monetar In
ternațional, Kennedy a subliniat 
că nici o țară nu suportă o atîr 
de grea povară a cheltuielilor ca 
Statele Unite care nu pot și nu 
trebuie să le suporte singure"; 
întrucât după cum a arătat el, 

subminarea forței dolarului va 
însemna subminarea forței lumii 
libere".

Totodată, Kennedy a atras aten
ția asupra marelui deficit cronic 
al balanței de plăți a Statelor 
Unite ca urmare în primul rind, a

Declarația Comitetului Politic al P. C. 
din Marea Britanie cu privire la problema 

aderării Angliei la Piața comună
LONDRA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite :
„ Lupta împotriva capitulării 

Angliei în fața Pieței comune a 
atins punctul culminant", se spune 
într-o declarație a Comitetului Po
litic al Partidului Comunist diu 
Marea Britanie, dată publicități' 
la Londra. „Primii miniștrii ai 
Commonwealthului au arătat lim
pede că cei 700 de milioane de 
locuitori ai țărilor Commonweal
thului obiecteaziă împotriva aderă
rii Angliei, se subliniază în de
clarație. Această poziție corespun-

interviul primului ministru Nehru 
acordat ziarului ,,Le Monde"

PARIS 21 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat cores

pondentului de la Londra al zia
rului „Le Monde11, primul minis
tru al Indiei, Nehru s-a pronun 
țat pentru dezvoltarea comerțului 
între țările lagărului socialist și 
țările capitaliste. Răspunzând la 
întrebarea ce părere are despre 
convocarea unei conferințe interna ■ 
ționale pentru problemele comer- 

în străinătate, 
celor spuse de președinte, 
cifra la trei miliarde de 
iar cheltuielile în valută 
„ ajutor" la 1,3 miliarde

uriașelor cheltuieli militare ale 
S.U.A. pentru întreținerea trupe
lor americane și a bazelor ame
ricane din străinătate. In anul 
curent, a declarat el, acest defi
cit se va ridica aproximativ la 
1.5 miliarde de dolari.

Numai cheltuielile generale mi
litare ale S.U.A.
potrivit 
se vor 
dolari, 
pentru 
de dolari.

Deficitul cronic al balanței de 
plăți a atras după sine scăderea 
rezervelor de aur ale S.U.A.

Cu toate acestea, a subliniat 
președintele, Statele Unite nu in
tenționează să renunțe la obliga
țiunile lor internaționale de așa* 
zisă ,,apărare a lumii libere".

de stării de spirit a marii majo
rități a poporului englez. Astăzi 
cea mai urgentă sarcină este de a 
se recunoaște această voință a po
norului englez și de a se împie
dica înfăptuirea intenției lui Mar. 
millan".

Partidul Comunist din Marea 
Britanie cheamă conferința parti
dului laburist să declare: „Nici 
n aderare la Piața comună". Tre
buie să se dea ascultare cererii 
marii majorități a poporului. De
clarați : ,,Nici o aderare la Pia
ța comună".

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

4
țului, Nehru a declarat : „Sînt 
preocupat de o asemenea conferin
ță pe care a recomandat-o Con • 
siliul Economic și Social 
O.N.U. Colaborarea economică 
tre Est și Vest trebuie să 
roade".

In intervin a fost atinsă.
eventualei a- 
Piața comu- 
a arătat că 
Piața comu- 

asupra

asemenea, problema 
derări a Angliei la 
nă. Primul ministru 
aderarea Angliei la 
nă va avea repercusiuni
economiei Indiei. „In ceea ce pri
vește urmările politice... o astfel 
de hotărîre a Angliei poate duce 
la agravarea încordării internațio
nale".

_=©=,_

Apropierea 
franco-vest-germană 

nu oferă nici o garanție 
poporului francez

PARIS 21 (Agerpres).
„Concilierea'* franco-germană nu 

poate urma calea colaborării din
tre statele majore militare sau 
dintre marele capital din cele 
două țări, se spune în rezoluția./» 
Ligii drepturilor omului cu privi- ’» 
re la relațiile dintre Franța și 
R.F.G. O asemenea apropiere, se 
arată în rezoluție, nu poate oferi 
nici o garanție reală nici cauzei 
păcii, nici poporului francez, și 
nici Europei care în momentul de 
față este pe bună dreptate îngri
jorată din pricina reînvierii mili- A 
țarismului german “

ALGER 21 (Agerpres).
Alegerile pentru Adunarea na

țională constituantă a Algeriei 
s-au desfășurat la 20 septembrie 
într-o perfectă ordine, cu excep
ția unui incident care a avut loc 
în pădurea de eucalipți la răsă
rit de capitală, unde soldații dis 
tactului militar nr. 4 au început 
un schimb de focuri cu unitățile 
armatei populare naționale a Al
geriei.

Comisia centrală de alegeri 
comunicat rezultatele preliminare : 
în majoritatea din cele 15 depar
tamente ale țării au participat 
la vot între 50—70 la sută din 
alegători. După cum anunță a- 
genția France Presse, în Sahara 
au votat 22 
ceea ce se

la sută din alegători 
consideră un rezultat

EVENIMENTELE DIN ARGENTINA
AIRES 21 (Ager-BUENOS 

pres).
Potrivit relatărilor corespon

dentului agenției U.P.I., grava 
criză militară din Argentina 
se pare că s-a încheiat cu 
victoria generalilor rebeli de 
la Campo Mayo. In zorii zilei 
de 21 septembrie președintele 
Guido a anunțat că criza ă 
fost rezolvată prin demisia 
generalului Cornejo Savăria 
din postul de ministru de răz
boi șl punerea în retragere a 
generalilor Carlo Lorio, co
mandantul șef al armatei, șl 
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA Petroșani, Ste. Republicii nr 56 TeL interurban 322. automat 269.

bun, dacă se ține seama de difi
cultățile pe care le au de întîm- 
pinat alegătorii pentru a ajunge 
la centrele de vot In departa
mentele Saura și Oazis au votat 
un număr record de alegători —1 
între 80—90 la sută. Secretarul 
general al Biroului Politic al Fron
tului de Eliberare Națională. 
Mohammed Khider, a declarat la 
radio că votul masiv în alegerile 
de ieri a fost o demonstrație -,,a 
încrederii în Biroul Politic11.

Președintele Organului Executiv 
Provizoriu Algerian, Abderrahman 
Fares, luînd cuvîntul la 20 sep
tembrie la televiziune, a declarat 
că Organul Executiv Provizoriu 
își va preda împuternicirile Pre
zidiului Adunării Naționale cons
tituante la 25 septembrie.

Bernardino Labayru, șeful sta
tului major al armatei. Demi
terea celor trei generali fusese 
Cerută de rebelii de la Campo 
Mayo. Comunicatul guverna
mental publicat de serviciul 
fie presă al președinției pre 
cizeazăî că și ceilalți miniștri 
ai cabinetului și-au prezentat 
demisia „pentru a ușura 
cina președintelui Guido 
reorganiza guvernul11.

Guido a declarat că va
lua postul de ministru 'de răz
boi pînă la găsirea unui înlo

sar
de a

pre

WASHINGTON 21 (Agerpres).
Camera reprezentanților din 

S.U.A. a adoptat joi hotărîrea de 
a se reduce cu aproape un miliard 
și jumătate de dolari creditele ce
rute de președintele Kennedy în 
cadrul așa-numitului ,,ajutor11 
pentru străinătate (în cea mai mare 
parte cu destinație pur militară).

Camera reprezentanților a luat 
această hotărîre trecînd peste a- 
pelurile insistente ale președinte
lui și ale secretarului său de stat 
de a nu se da curs recomandării 
comisiei pentru alocații care se pro-

cuitor pentru generalul Sava
na.

O telegramă a agenției Fran
ce Presse anunță însă că ge
neralii Lorio și Labayru refu 
ză să accepte această soluțio
nare a crizei și că au hotărit 
să continue operațiunile mili
tare împotriva forțelor rebele 
de la Campo Mayo 
de generalul Ongania. 
bine informate, spune 
citată, confirmă că o 
a avut loc între detașamente 
le blindate de la Campo Mayo 
și trupele care sprijină pe ge
neralii Lorio și Labayru. 

conduse 
Cercuri 
agenția 
ciocnire

nunțase cu cîteva zile înainte in 
acest sens. In declarația Casei Al
be, dată publicității în ajunul șe
dinței Camerei Reprezentanților, 
președintele acuză comisia de 
„lipsă de simț al răspunderii11 și 
afirmă vehement că o asemenea 
reducere ar „primejdui" lupta îm
potriva comunismului, efortul de 
a zăgăzui lupta popoarelor Ame
rica Latine pentru înlăturarea re • 
gimurilor care sprijină politica 
S.U.A., referindu-se, de asemenea, 
la primejdia în care se află și alte 
obiective similare ale politicii ex
terne a guvernului S.U.A

Poziția pe care s-a situat Came
ra Reprezentanților nu înseamnă 
că majoritatea care dorește aceas
tă reducere s-ar declara împotriva 
unor asemenea obiective. Dimpo
trivă, principalul argument adus 
în favoarea reducerii alocațiilor 
destinate „ajutorului" pentru stră 
inătate, este tocmai faptul că el 
a fost ineficient, prost administrat 
și nu și-a atins scopul.

De asemenea, unii membrii ai 
Camerei Reprezentanților conside
ră că pe aoeastă cale S.U.A. ar 
putea sili pe aliații vest-europeni 
să participe direct, la cheltuielile 
pe care le implică diverse aspecte 
ale politicii Statelor Unite 
străinătate și care constituie

în 
o 

grea povară pentru finanțele a-
mericane.

11,30 Vorbește Moscova !, 
„Programe muzicale alcă- 

de ascultători11, 13,10 De 
pentru toți, 14, Concert de

PROGRAM DE RADIO
23 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,10 Școala și 
viața, 8,50 Muzică simfonică, 9,30 
Teatru la microfon pentru copii : 
-„Livada din stepă", prelucrare și 
dramatizare radiofonică de Vasile 
Mianuceanu, 11,00 Interpreți de 
frunte ai muzicii populare romi- 
nești, 
12,25 
tuite 
toate 
prînz, 15,00 Muzică populară ro
mânească, 16,45 Arii din operete, 
17,55 Melodii de estradă, 19,35 
„Melodii... melodii" — emisiune 
de muzică ușoară romînească, 
20,00 Teatru la microfon : Premie
ra „Prizonierul minciunii sale", 
adaptare radiofonică după come
dia scriitoarelor sovietice Smirno
va si Kreindel, 22,00 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,00 Mu
zică distractivă, 9,00 Melodii 
populare romînești, 10,00 Arii și 
duete din opere, 10,38 Muzică 
ușoară de Aurel Giroveanu, 12,00 
Actualitatea cultural-artistică, 13,00 
„Pentru fiecare cîte o melodie", 
14,30 Cine știe cîștigă, 15,15 Din 
operetele lui Lehar, 16,08 Soliști 
și formații artistice de amatori, 
17,25 Melodii de muzică ușoară, 
18,05 Cîntece din folclorul 
nou și jocuri populare ro-» 
mînești, 19,15 Muzică instrument 
tală. 21,45 Seară de fabule, 22,00
Muzică de dans. i
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