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Citiți în pagina IV-a:
• In cadrul Adunării Generale a O.N.U. continuă discuțiile 

generale
• Proclamarea Republicii Democrate Populare Algeria
• Pepearele Americii Latine sint întrutotul solidare cu re- 

roiuția cubană
• In sprijinul acordării independenței Angolei

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatul u popular orășenesc

Muncă rodnică în abatajele 
minelor Văii Jiului

Cărbune cocsificabil peste plan
După cum se știe, mi

nerii din Uricani și-ai 
îndeplinit încă de la da
ta de 18 septembrie pla
nul de producție pe pri
mele 3 trimestre ale a 
nului. De atunci și pînă 
ieri dimineață ei au a- 
dăugat la realizările an
terioare încă 1.500 tone 
de cărbune cocsificabil în 
plus. Mai mult de jumă
tate din această canti
tate de cărbune a fost 
extrasă din abatajele sec
torului I. Aici product!- 

ginerii petrileni
QftJ^ctivul minei Pe- 

trfa ’ și-a îmbunătățit 
simțitor activitatea eco
nomică in ultima vreme. 
Acest lucru este oglindit 
prin cantitățile tot mai 
mari de cărbune care 
sînt extrase din abata
jele minei. In intervalul 
1—26 septembrie, bună
oară minerii de aici au 
extras aproape 3.000 to
ne de cărbune peste plăti 
Fruntaș pe exploatare se 
află colectivul sectorului 
III care a dat in plus

vitatea muncii a sporit cu 
11,3 la sută față de cea I 
planificată. De asemenea, 
este de remarcat faptul 
că toate brigăzile de la 
abataje și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan. 
Brigăzile conduse de mi
nerii Nicolae loan, Nă- I 
săleanu Miron, Apostol I 
Vasile și Ștefan Nicolae ' 
se situează în fruntea în- ' 
trecerii pe sector avind 
extrase sute de tone căr- ' 
bune peste prevederii» ' 
olanului.

se afi rmă din nou |
2.900 tone de cărbune 
Acest spor de producție 
a fost obținut pe seama 
creșterii productivității 
muncii cu 13 la sută față 
de plan. O rodnică ar* 
tivitate au depus în a- 
cest timp brigăzile mine
rilor Cașlaru loan, Bar- 
tok Iosit și Purda Cons
tantin. Aceste brigăzi lu- 
crind cu un randament | 
de aproape 7 tone căr
bune pe post au reușit să , 
extragă în luna curentă j 
peste 1500 tone de căi- I 
bune în plus.

Lichidarea rămînerii sub plan din prima jumătate a acestei luni a sec
torului III de la mina Lonea și revenirea sa în rindurile sectoarelor fruntașe 
se datorește în bună parte agitatorilor, comuniștilor care au militat pentru 
sporirea producției de cărbune constituind exe mple în muncă pentru tovară 
șii lor.

IN CLIȘEU; Agitatorul Florea Nicolae difi brigada minerului Compodi 
loan, citind tovarășilor săi de muncă un articol din ziar despre realizările 
obținute de minerii Văii Jiului.

Un exemplu demn de urmat
Colectivul sectorului I 

de la mina Vulcan pri
vește cu simț de răspun
dere sarcinile ce-i revin 

continuă a 
de cărbune 
Minerii ș; 

de aici, deși

în sporirea 
producție» 
cocsificabil. 
tpnicienii 

avut o seamă de greu
tăți obiective în mai 
multe luni din acest an, 
au căutat pe toate căile 
să le învingă îndreptînd 
astfel activitatea sectoru 
lui pe o cale din ce in 

^e mai rodnică, 
de cărbune 

datoare față de 
fost micșorată
pe seama creșterii pro 
ductivității muncii în a- 
bataje. depășirilor de

Cantita- 
rămasj 

plan a 
continuu

plan înregistrate în ulti
mele luni. In prezent co
lectivul sectorului se mîn- 
drește cu faptul că este 
primul pe exploatare cu 
planul de producție pe 
primele 
deplinit 
me. La 
tem brie 
lui au 
mestrului IV avînd ex
trase de la începutul a- 
nului 439 tone de cărbu
ne cocsificabil peste plan.

Paralel cu creșterea 
producției, in sector au 
fost reduse consumurile 
specifice, obținindu-se e- 
conomii la prețul de cost 
în valoare de peste 
100.000 lei

3 trimestre In- 
înainte de vre- 

data de 25 sep- 
minerii sectoru- 

pășit pragul tri-

»•

finisaje la Noimile noi 
(In Petrila

Cînd lipsește 
îndrumarea

Termocentrala Paroșeni poa
te fi numită pe drept cuvînt 
„Termocentrala tineretului'*. 
Mai mult de două treimi din 
angajații uzinei sint tineri. 
Zi de zi ei se străduiesc să 
obțină rezultate cit mai bune 
in muncă îndeplinind și depă- 

i șind cu regularitate sarcinile de 
Dlan. Mulți dintre ei sint ino
vatori. Tineri ca Wettel Ro
land, Crac Iosif, Dijmărescu 
Ioan. Motoi Ilie, Guiaș Ale- 

j xandru și alții au făcut dife- 
! rite inovații care, aplicate in 

producție, contribuie din plin 
la creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de 
cost și obținerea de noi ecO-. 
nomii
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8 figura minerului care se luptă din 

răsputeri cu munții subterani de 
cărbune. El este însă, în același, 
timp, și un iubitor al frumuseți
lor naturii și a peisajului nostru 
industrial. După-amiezile îl gă
sești pe Gall Tudor în fața șeva
letului îmbinînd în culori vii 
sentimentele și imaginile întâlnite 
în viața și în munca nouă a cla
sei noastre muncitoare.

Alături de picturile lui Gali 
Tudor se află gravurile lui lo- 
naveț Rudolf, lăcătuș la mina Lu- 
peni. care înfățișează viața nouă

De cum intri în holul clubului 
muncitoresc din Lupeni, atenția-ți 
este atrasă de zecile de exponate 
de pictură, gravură, sculptură și 
artă decorativă. Ai impresia, pen
tru moment, că aici au expus ar
tiști de o renumită măestrie, care 
au reușit ca prin intermediul 
multiplelor desene și culori să 
surprindă aspecte noi ale vieții 
contemporane.

Urmărind și admirînd expona
tele nu se poate să nu observi 
în colțurile mai multor tablouri i 
„Gali Tudor, miner. Compoziție 
cu reforma agrară" sau „Peisaj in
dustrial din Hunedoara". Gîndul 
te duce imediat în adîncurile mi
nei Lupeni. In minte îți apare

a minerilor din Valea Jiului. Pic
torul amator Neagu Nicolae. e- 
lectrician la Vtdcan, a expus câ
teva portrete de fruntași in mun
că de pe șantierul de construcții 
din Coroiești. El a reușit si re 
dea chipuri de constructori boti- 
rîți și plini de vigoare.

Cu aceeași măiestrie sint ere- g 
cutate picturile și gravurile WC 8 
zentate de Udrea Partenie, Rodi- 8 
că Ștefan din Petrila, Trăsnea 8 
Alexandru din Petroșani și muU’ 8 
alții. 8

Cele peste 150 de lucrări expu 8 
se în cadrul bienalei artiștilor 8 
plastici amatori din Valea Jiului. 8 
faza orășenească (raională), do- 8 
vedesc gradul înalt de pregătire, 
precum și — lucrul cel mai esen
țial — legătura artiștilor plastici 
amatori cu viața contemporani-

Perseverînd în pregătirea lor 
artistică, artiștii plastici amatori 
din Valea Jiului vor obține cu 
siguranță noi succese la expozi- 8 
țiile care se vor organiza în vii- 8 
tor la faza regională, interregio- § 

nală și pe țară. g
Expoziția de la Lupeni confir g 

mă faptul că în Valea 
există numeroase talente.
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La mina Aninoasa, calitatea 
cărbunelui ocupă un loc im
portant In agitația vizuală. AU 
fost introduse In ultima vre
me noi forme de agitație. 
Popularizarea brigăzilor mi ; 
niere care aleg șistul din căr 
bune la locurile de muncă, 
precum și combaterea atitudi
nii înapoiate a brigăzilor care 
neglijează alegerea șistului 
vizibil se face zilnic pe un pa
nou sugestiv, mobilizator. Prin 
fața panoului (vezi clișeul) se 
perindă zi de zi minerii bri 
găzilor din cărbune pentru a 
vedea cum stau cu calitatea 
cărbunelui scos din adîncuTi

Pe șantierul din Petrila se 
lucrează din plin la înălțarea 
celor 3 blocuri cu 96 aparta
mente. Acestea trebuie să fie 
predate anul acesta. Cel mai 
avansat este blocul A. La a- 
cesta, brigada condusă de. 
Lungu Traian montează deja 
acoperișul.

In interiorul blocului mun
cesc intens la diferite finisaje 
echipele zidarilor Budică Ghe 
orghe și Volf loan care exe
cută lucrări de tencuieli inte
rioare și reparații. Muncitorii 
din echipele lui Vasiu Petru 
montează instalații de calori-1 
fer. cei ai lui Rus Pavel in
stalații de apă, iar mozaicarii 
Iul Bețivu Dumitru și zugra 
vii lui Șvarț loan fac ultimele 
finisaje în apartamente.

Se lucrează din plin șl Ia 
blocurile B și C, unde echi
pele zidarilor Arșoi Anghei, 
Negrulescu Ilie, Bologan Din- 
că înalță zidurile, toarnă be- 
toanele de centură, montează 
planșeele prefabricate din be
ton, apropiind blocurile tot- 
mai mult de stadiul de finisaj.

Hotărârea constructorilor de 
aici este să pună sub acoperiș 
noile blocuri pină la începe
rea anotimpului ploios, iar a- 
poi să Intensifice finisajele 
interioare.

Dar... cum își petrec oare 
tinerii de Ia Paroșeni timpul 
lor liber ? Ce acțiuni cultus 
rale se organizează aici pen
tru ei ? Cu siguranță că aces
te întrebări vor rămîne fărăț 
răspuns pe simplul motiv căi 
nu se face nimic. Se știe căi 
uzina dispune de o sală dd 
spectacole, o bibliotecă, apa-s 
rate de proiecție, instrumen
te muzicale noi, costume de 
dansuri și alte materiale cul-> 
turale. Deci sînt toate condî- 
țiile pentru a se desfășura o 
activitate cultural-artistică 
bogp.tă. Cu toate acestea ea1 
bâte pasul pe loc..

Recent, comitetul sindicatu
lui de la termocentrală a ți
nut o ședință în care a ana
lizat activitatea culturală în 
întreprindere. Din referatul! 
prezentat a reieșit că în ulti
mul timp activitatea culturală 
a „Colțului Roșu" se desfă
șoară sub posibilitățile exis
tente. Aici nu activează nici 
o formație artistică, nu se or
ganizează nici o acțiune cul
turală. Condiții sînt suficien
te și cu atît mai mult tineri 
entuziaști, care ar dori să ac
tiveze într-o formație artisti
că. Acest lucru l-au dovedit 
nu o dată tinerii de aici.

Cu cîteva luni în urmă la 
Paroșeni activa o brigadă ar-, 
tistică de agitație foarte bu - 
nă. La concursurile la care a 
participat, ea a ocupat locuri 
de frunte deși nu avea ins truc-, 
tor. Pe bună dreptate se în< 
treabă azi muncitorii uzinei îl 
Ce s-a întîmplat cu această 
brigadă ? Unde-s tinerii aceia! 
entuziaști care formau bri
gada ?

Răspunsul nu e greu de dat. 
Animatorii ei Vulpe Victor, 
T' lk Crista, Ene Stelian, Ve- 
lieu Mircea, Lupaș Petre, Tes- 
laf Valeria precum și ceilalți

J. GHIONEA

(Continuare în pag. 3-a)'
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Repararea utilajelor intr-un ■ 
timp scurt și de calitate este < 
„specialitatea" electrolăcă ■ < 
tușilor Raiss Anton, Pelț Ște- 2, 
fan și Marhan Gh. De aceea 
echipei lor i se încredințea 
ză cele mai urgente și difi
cile lucrări de reparații de 
la mina Lonea. Și de fiecare 
dată, echipa reușește să fie 
la înălțimea încrederii. IN 
CLIȘEU : Muncitorii Raiss 
Anton, Pelț Ștefan și Mar 
han Gh. lucrînd la schimba - 
rea unui angrenaj și motor# 
la banda de transport a căr- ( 
bunelul în silozul de la mi - S 
na Lonea II.



STEASUL^ROSU

sâ-i
Cresc alături de

De cînd cu reconstrucția 
halei, nu-i ușor de muncit în 
secția turnătorie a Uzinei de 
reparat utilaj minier. Jos se 
toarnă oțelul fierbinte, fonta 
clocotește fumegînd.. iar sus, 
la zeci de metri înălțime, creș 
te noua hală din beton și stî 
clă. Intr-adevăr nu-i ușor de 
muncit aici.

— N-am fi putut face față 
cerințelor producției dacă noi, 
comuniștii organizației de ba
ză, nu ne-am fi îndreptat a 
tenția spre muncitorii secției 
astfel ca fiecare să-și facă pe 
deplin datoria la locul lui de 
muncă. In primul rînd, a tre 
buit să ne îndreptăm grija 
spre cei tineri. Este adevă
rat, cei mai mulți dintre ei. 
lucrînd alături de comuniști, 
ajutați de ei, au devenit oa ■ 
meni de nădejde. Așa sînt 
turnătorii Severin Nicolae. 
inel Romulus, Pavel Mircea, 
Sandor Nicolae, primiți în ul 
tîma vreme în rîndul mem
brilor sau candidaților de 
partid.

Dar mai erau și tineri care 
nu simțeau, alături de între
gul colectiv, răspunderea pert- 
tru sarcinile ce stau în fața 
secției. Așa era și tînărul Bul
bucan Gheorghe. Lipsea ne
motivat de la lucru, iar atunci 
cînd venea, nu-și făcea dato
ria. Dacă cineva îi atrăgea a- 
tenția, era repezit. Bulbucan 
făcea numai ce-i convenea.

Intr-o adunare a utemiști
lor s-a luat în discuție atitu
dinea' față de muncă a tînă 
rului Bulbucan. Si-a dat sea 
ma că e greu să privești în 
.ochii tovarășilor de muncă, 
să le asculți iespre
tine atunci cînd nu-ți faci 
datoria. Gînduri nelămurite

O
Dacă treci 

muncitorești 
Petrila unde 
neri necăsătoriți care lucrea
ză la mină și preparație, ră 
mîi plăcut impresionat de con 
dițiile bune de viață ce sînt 
asigurate în aceste cămine. 
Curățenie exemplară, peste tot 
covoare, și ceea ce este mai 
important, tinerii au învățat 
să păstreze bunurile puse la 
dispoziția lor.

De multă prețuire se bucu
ră clubul amenajat în cămi
nul nr. 1. Biblioteca clubului 
are numeroși cititori, iar me
sele de șah sînt mult soliei-

comuniștii secției
încă, au început să-l cople
șească. Avea impresia că de 
acum înainte va trebui Să-și 
ocolească 
că, să le 
știa însă 
muniștii 
Kristaly Anton 
cina să se ocupe de el, să-I 
ajute să devină muncitor a- 
devărat. N-a bănuit-o nici a- 
tunci cînd, după adunare, 
Kristaly i-a pus mina pe u 
măr, spunîndu-i :

— Vom munci împreună. Și 
o să meargă, pentru că, to
tuși, ești băiat bun.

Au muncit împreună. Mai 
poți să stai de-o parte cînd 
cineva te cheamă cu căldură 
să muncești alături de el ? 
Poți să lipsești a doua zi de 
la lucru cînd știi că fiecare 
piesă căreia îi dai viață e aș 
teptată în abataje, în galeriile 
minelor ? Bulbvcan a învăța! 
să-și prețuiască munca și o- 
dată cu aceasta, să simtă că 
munca lui e o părticică din 
munca colectivului, pe care 
tovarășii săi o prețuiesc.

Toate acestea le-a înțeles 
mai bine atunci cînd, deși nu 
se aștepta, numele lui a fost 
alăturat de acelora care-și fac 
conștiincios datoria, 
țit-o cînd 
lor făcute 
avansat cu 
larizare. O 
fiecărei zile de muncă’, pe ca 
re o încheie cu sarcinile de 
producție îndeplinite și nu de 
puține ori chiar depășite.

Așa, alături de comuniști, a 
crescut tînărul Bulbucan, de
venind om de nădejde. Așa 
cum au crescut și Mocanu Ni- 
cofee și Trif Nicolae, și atîția 
alții...

O

PROP

tovarășii de mun 
evite privirile. Nu 
că unul dintre co- 
secției, tovarășul 

primise sar-

A sim- 
în urma progrese- 
în muncă, a fost 
o categorie de sa- 
simte la sfîrșitul

pragul căminelor 
nr. 1 și 2 de la 
sînt găzduiți ti-

U N E RE
tate. Aici, tinerii petrec ore 
plăcute, instructive. Tinerii dîn 
cele două cămine au însă o 
dorință. Clubul e deschis în 
fiecare zi dar numai un schimb. 
Cum tinerii 'din cămin lucrea
ză în trei schimburi, el pro
pun ca clubul, inclusiv biblio
teca, să funcționeze în două 
schimburi; în felul acesta și 
tinerii care lucrează în schim
bul de după masă ar putea 
avea acces la club.

O propunere care trebuie â- 
nalizată și, în măsura posibi
lităților, rezolvată.

IOAN SIMANDI 
corespondent

*
I
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Tovarășul Cbe- 
troiu, secretarul 
organizației UTM 
din sectorul 111 al 
minei Vulcan, se uita la tînărul 
din fața lui cu o privire caldă, 
prietenească. Cu glas domol îi 
Zise :

— Spune Șerb ane, de ce nu 
vrei să muncești și tu ca toți cei
lalți? Nu ți-e dragă mina noas
tră ? Ție, băiat tînăr, îți place sâ 
te arate minerii noștri cu dege
tul ?

Cu privirea în pămînt, formind 
cu degetul pe colțul mesei litere 
neînțelese, utemistului Șerban 
Ioan îi pierise parcă graiul. Por
nite din dorința de a-l ajuta, de 
a-l aduce pe drumul cel bun, cu 
vintele secretarului l-au pus pe 
gînduri.

Aceasta s-a întîmplat cu cîte- 
va luni în urmă.

Tînărul acesta înăltuț, bine fă
cut, șaten, cu ochi căprui, fire 
neastîmpărată, lucra de mai mult 
timp ca vagonetar în sectorul III. 
încă de la venirea în sector, da
torită unor apucături care nu-i 
făceau de loc cinste, a atras a~ 
supra lui atenția colectivului și în 
mod deosebit atenția utemiștilor. 
Lipsea de la serviciu, fi cînd 
venea, lucra de rmntuialâ. li pli

ajirtăB sâ âcvinâ oameni înaintați ’

i

Cifre care spun 
multe

Numărul celor primiți în rîndul > 
utemiștilor constituie un important > 
criteriu de apreciere a muncii de > 
educare desfășurată de organiza- < 
ția U.T.M. cu tinerii neutemifti. ? 
Atunci cînd organizația U.T.M. se > 
ocupă intens de educarea tinerilor ■> 
neorganizați, de cultivarea în rin- l 
dtil lor a înaltelor trăsături spe- ) 
ciftce omului nou, constructor al S 
socialismului, ei solicită cu căi- < 
dură să devină utemiști.

In luna august, la mina Lupem ț 
au fost primiți în U.T.M. abia 10 î 
tineri. O cifră mult prea mică $ 
față de posibilități, ținînd seama < 
de faptul că la mina Lupeni lu- 
crează sute de. tineri buni care, j 
ajutați. îndrumați, pot deveni u- S 
temifti. Chiar organizația de bază < 
nr. 4, care e considerată frunta- ? 
fă, a primit de la începutul anu- , 
lui abia 15 noi membri, în timp s 
ce peste -50 de tineri din sector l 
fi-au manifestat dorința de a in- ? 
tra în rînduriie organizației S 
U.T.M.

Numărul 
primiți de 
U.T.M. de 
tituie o dovadă că munca cu ti
neretul 
mare parte la utemifti, că ceilalți 
tineri nu sînt ajutați în suficientă 
măsură să crească din punct de 
vedere politic.

LAZAR DEMETER

rmc de noi membri 
organizațiile de bază 
la mina Lupeni cons-

se reyima în cea mai

Răspunzînd cu însuflețire chemării organizației U.T.M.. 
tinerii mineri și muncitori subterani din sectorul III al urinei 
Lonea au participat cu toții la o acțiune patriotică pentr* 

pe galerii. Roadele acțiunii au fost 
kg. fier vechi, strins într-o sin- 
mai ales tinerii Barbălată Ion, Co- 
Bo dea Ion, Ivanov Vasile. Nico-

strîngerea fierului vechi de 
deosebit de bogate: 30.000 
gură si. Au muncit cu spor 
jocaru Ion, Marinciuc Ion, 
lescu Constantin.

Iată-i pe cîțiva tineri din sector, discutînd cu secretarul 
organizației U.T.M., tovarășul Iunoș Pavel, despre alte acțiuni 
patriotice pe care le vor întreprinde.

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

De ce nu sinteți mepeu alături 
de tovarășii voștri de muncă ?

Aproape 50 utemiști lucrează, 
alături de muncitorii vîrstnici, la 
depozitul de lemne de la Petrila 
de unde își iau necontenit drumul 
spre nunele Petrila, Aninoasa, că
rucioare încărcate cu stilpi, cu sân 
duri necesare susținerii în galerii 
și abataje. Tinerii muncesc aid cu 
spor, căci și de ei depind succe
sele minerilor în adîncuri. Dar 
ce fac ei după încheierea progra 
mului de lucru ?

Mulți dintre tineri 
o parte din timpul 
tății cultural-artistice. 
Farkaș Dionisie, 
Coman Paraschiva, Velea Dumitru 
îi găsești totdeauna prezenți la re 
petițiile corului clubului sau în 
formațiile de dansatori.

Sînt însă și unii utemiști care 
rămîn în afara manifestărilor or
ganizate cu scopul educării tine
rilor, ridicării nivelului lor politic 
și cultural. Pe tinerii Smaranda- 
che Gheorghe, Tăpîrlău loan, Mi* 
clea Adrian nu-i întîlnești nici la

își consacră 
liber activi - 
Pe tovarășii 

Kerekeș Maria,

cea să bea, să facă scandaluri, 
fapte incompatibile cu calitatea 
lui de utemist, de tînăr al zilelor 
noastre. Ortacii lui încercau zi' 
darnic să-l ajute. Părea convins 
că tot ce face e bine.

Cu astfel de obiceiuri, nu pu
tea ajunge departe. Odată, în ur
ma unui scandal, a lipsit nemo
tivat de la serviciu mai mult de 
trei zile. Conducerea sectorului 
l-a dat dezertor. A. începui să co
linde drumurile, să se roage de 
unul fi de altul si-i facă rost de 
lucru. Era mai mare tufinea''! un 
vlăjgan ca el să stea fără lucru I 
La rugămintea mamei lui a fost 
reprimit la mină. Utenuștii din 
sector nu s-au împăcat cu apucă
turile lui. Intr-o adunare generală 
a organizației de bază, l-au luai 
în discuție, pentru a-l ajuta să se 
debaraseze de obiceiurile rele ce 
le avea. Zosim Mihai, Rezelea 
Silviu. Popescu Constantin, ute 
miști fruntași, au luat atitudine 
împotriva manifestărilor lui de in 
disciplină. In același timp i-au a- 
rătat cum să muncească, cum să 
se comporte.

Cînd toți cei vrezenți au votat

în unanimitate sancționarea lui, pe 
fața lui Șerban se putea citi re
gretul față de propriile sale fap
te. Și atunci, secretarul comite
tului U.T.M. a intervenit cu cu
vinte calde.

— Șerban nu e băiat rău. De 
faptele lui ne facem fi noi vino- 
vați, întruât n-am insistat su
ficient pentru a-l îndrepta. Aju- 
tîndu-l cu toții, Șerban poate de
veni un utemist fruntaș, care să 
facă cinste organizației, colecti
vului în care lucrează. Aceeași 
părere, a avut-o și tovarășul Bîl" 
dea Nicolae, membru al comite
tului U.T.M., care s-a angajat 
să se ocupe mai îndeaproape de 
tînărul Șerban loan, sâ-l ajute sâ 
se debaraseze de apucăturile rele

Șerban a plecat de la această 
adunare generală, botărît să țină 
seamă de recomandările tovără
șești făcute de utemiști. S-a apu
cat serios de muncă. Desigur, la 
început a fost greu, uneori mai 
făcea cite o boacănă. Ajutorul 
utemiștilor sosea însă la timp. 
Tovarășul Bîldea se întîlnea ade
sea cu el vorbindu-i despre suc
cesele obținute tn producție de

ne

colectivul sectoru
lui, succese care 
se datoresc fi 
muncii lui. l-a a- 

rătat prin exemple necesitatea de 
a veni cu regularitate la serviciu, de 
a-și îndeplini sarcinile pe care le 
are, de a-și ajuta colectivul în care 
lucrează să-și respecte angajamen
tul luat în întrecerea socialistă.

— Da, ai dreptate, îi răspunse 
într-o zi Șerban. întrecerea
privește deopotrivă pe toți. Pe 
mine însă fi mai mult.

Intr-adevăr, cînd îl priveau ti
nerii erau mulțumiți acum de fe
lul cum lucrează, fi cum se com
portă. Aproape că nu le venea să 
creadă...

...Cazul lui Șerban loan n-a fost 
unicul în sector. De obiceiuri 
rele, au fost ajutați să se lecu
iască fi tinerii Ungureanu loan. 
Stanică loan și alții.

Ocupîndu-sg cu grijă și răspun
dere de educarea fiecărui tînăr, 
folosind în acest scop forme vii, 
organizația U.T.M. din sectorul 
III a reușit să dezvolte la tineri 
dragostea de muncă, răspunderea 
față de bunul obștesc, i-a ajutat 
să-și înțeleagă rolul lor în mij
locul colectivului, să-și dea seama 
de sensul vieții noi, socialiste.

V. OROS
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club, nici la bibliotecă, nici în 
formațiile artistice de amatori. Ii 
întîlnești în schimb bătînd străzile, 
pierzînd timpul în zadar.

Deși este știut că invățămintul 
politic constituie un mijloc im
portant de educare comunistă a 
celor tineri, nici jumătate din nu
mărul utemiștilor nu sînt încadrați 
în cercuri și cursuri. Dovadă xâ 
organizația U.T.M. din cadrul dk> 
pozitului de lemne, comitetul eS, 
lasă munca de educare a tineretu
lui să se desfășoare de la sine, și 
cînd lucrurile 
par inevitabil

Ce trebuie 
dierea acestei 
s-a arătat, o bună parte din ti
nerii care lucrează în cadrul ddț^ 
pozitului de lemne participă la ac
tivitatea cultural-artistică, se pre
gătesc pentru începerea învățămîn- 
tului politic .U.T.M., devenind ast
fel oameni cu un orizont larg, con- 
știenți de importanța muncii lor. 
Alături de acești tineri trebuie să 
fie toți utemiștii din cadrul de
pozitului, și în această direcție tre
buie să acționeze de îndată orga
nizația U.T.M. De sublimat că 
organizația U.T.M. trebuie să pri
mească în munca de educare 
formare a tineretului un 
mai puternic din partea 
zației de bază de partid.

IOAN
corespondent
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sc petrec astfel, a- 
lipsurile.
făcut pentru reme- 
situații ? Așa cum

•» 
sprijin 

organi-
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La acțiuni patriotice
Așa cum experiența a do

vedit-o, acțiunile de muncă 
patriotică sînt importante nu 
numai pentru că aduc mari 
economii, ci și pentru faptul 
că ele au o puternică forță 
educativă, cultivă în rînduriie 
tinerilor dorința de a fi mereu 
mai folositori celor din jur. le 
dezvoltă dragostea față de 
patria noastră socialistă.

De asemenea sentimente slnt 
animate cele două brigăzi de 
muncă patriotică de la Uzina 
electrică Vulcan, conduse de 
tovarășii Rîmboi Nicolae șî 
Tașcău Vasile, atunci cînd se 
întrec în efectuarea de acțiwâr 
obștești. Intrecîndu-se zilele 
trecute într-o asemenea ac
țiune de muncă patriotică,
cele două brigăzi au strlns
800 kg. fier vechi.



^TEAGUE ROȘU

Rezerve de fier vechi care stau nevalorificate
Stringerea fierului vechi spre 

a fi trimis oțelăriilor consti
tuie o importantă acțiune ca
re contribuie la sporirea pro
ducției de oțel. In majoritatea 
întreprinderilor din Valea Jiu
lui se organizează numeroase 
acțiuni patriotice de stringere 
a fierului vechi spre a fi tri
mis uzinelor siderurgice.

Sînt însă unele întreprin
deri unde există de multă vre
me rezerve de fier vechi ca
re nu sînt valorificate. La Pe- 
frrila, spre exemplu, lingă pu

țul Estul nou stau de luni de 
zile vreo 10 vagonete degra
date, șine vechi de cale fera
tă, numeroase piese provenite 
de la un concasor scos din uz. 
Același lucru se întîmplă și la 
mina Lonea II. Pe linia secto
rului de investiții stau Îngră
mădite trenuri de roți vechi, 
iugne uzate, cărucioare și va
gonete scoase din uz. Este ne
cesar ca acest fier vechi să 
fie colectat șl trimis oțelăriilor.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent

0
Cînd lipsește

(Urmare din pag. l-a)
îndrumarea

(Zidilcuui din s&dMuii doi...

membri ai brigăzii sînt in u- 
zină. Ei ar dori să activeze și 
pe mai departe dar le lipsește 
îndrumarea, organizarea, 
lipsește sprijinul din 
sindicatului, a U.T.M. și 
ducerii întreprinderii.

O slabă activitate se 
șoară și cu cartea. Deși 
teca numără peste 4000
lume iar bibliotecara volunta
ră Petric Margareta depune 
interes in această activitate, 
totuși rezultatele nu sînt cele 

*9eontate.
Tovarășul Chiriață Eleodor. 

președintele 
catului pe 
și ceilalți membri ai comlte-

le 
partea 
a con-

desîă. 
biblio 
de vo

tului, au neglijat această la 
tură, destul de importantă a 
muncii lor. De această stare 
de lucruri se face vinovat șt 
biroul organizației de partid 
care nu a controlat felul 
se desfășoară activitatea 
turală și nici nu a tras la 
pundere pe cei In cauză.

Paroșeni 
a se des- 
culturală

cum 
cui 
răs-

comitetului sindi- 
intreprlndere, cit

La termocentrala 
sînt condiții pentru 
fășura o activitate 
susținută, rodnică.

Este necesar Insă 
interes din partea < 
răspund de ea. Biroul organi
zației de bază va trebui ca In 
viitor să ia 
pentru a-i da un nou impuls, 
să o îndrume și să o contro
leze mai îndeaproape.

mai mult 
celor care

toate măsurile

In grupuri de cite trei, de 
cîte cinci sau chiar mai mari, 
minerii ieșiți din șut coborau 
scările dinspre mină. Erau ve 
seli, glumeți și se părea că nu 
resimt oboseala după cele 8 
ore de muncă în adine. Au șl 
motive să fie veseli. Cind știi 
că ai planul îndeplinit și mal 
ai pe deasupra vreo 20.000 to 
ne, cînd te apropii cu econo 
miile de milion, te simți maî 
bine dispus și pita cu care te 
așteaptă nevasta pe masă ți se 
pare mai rumenă. încercați să 
fiți și voi ca minerii din Ani 
noasa, care se înfruptă acum 
cu plăcere din pita aceasta 
bună și o să vedeți oe gust mi
nunat are !

Privesc la oamenii aceștia 
veseli care ies din șut și în
cerc să disting o figură cunos
cută. Da, el este, un fost to
varăș de muncă. De ce pare 
ingîndurat ? H prind de mÎne
că și-l trag către mine.

— Hei, ortace. nu mă recu
noști ?

— Ei bată-te să te bată.. 
Noroc I

— ... de ăl bun !
Nu-1 mai văzusem pe prie

tenul meu de un car 
cum se spune.
- In ce sector mai 
Observ că zîmbetul

tat de bucuria revederii, care-i 
înmugurise pentru o clipă în 
priviri, dispăru brusc.

— La
— Și 

vostru ?
.— Ar
— Dacă ce?
— Dacă am lichida cu regu

lile feudale și dacă am pune 
la punct mai repede pe unii 
despoti.

— Ce 
duielile 
cam de 
tră, iar 
doar prin cărți.

— S-or fi lichidat

folosit tot atît de bine ca loc 
de refugiu în caz de asediu din 
partea iobagilor răsculați. In 
această feudă se află trei ba
roni, sau conți sau cum vrei 
să le mai zici. Conduc acolo 
după legile făcute de ei. Vine 
un truditor de pe moșie să a- 
ducă partea boierului din ro
dul trudei sale. Cei trei îl pri 
vesc cu dispreț. „Cel cu nimi
cul ăsta „A fost secetă mă
riile voastre. Ne rugăm pentru 
iertare...". „Minți, hoțule, mi- 
șelule I Am să-ți iau casă din 
spate". Vine altul la rînd. Este 
un biet om necăjit. „Rog pe 
măriile voastre să mă ajute. 
N-am putut munci. Am fost 
bolnav". „Cum îndrăznești o- 
brai Vicule ! Marș afară ! Lua 
ți-1 de aici!"

— Lasâ-mă tovarășe cu în
chipuirile. Abia ne-am văzut

FOILETON

G

cu mate- 
constructii 
necesare la 
mari de lo-

In tranzitul gării Lupeni
Prin tranzitul gării Lupeni 

se aprovizionează 
riale șantierul de 
nr. 7. Cîte nu sint 
cele două cvartale
cuințe din Lupeni, Viscoza și 
Braia. Zilnic pentru nevoile 
șantierului sosesc 5—10 va
goane de balast și nisip, 10-15 
vagoane de cărămidă, cca. 200 
bucăți fîșil de prefabricate de 
diferite tipuri și dimensiuni, 
var, mozaic, fier-beton și al
tele.

Pentru buna desfășurare a 
activității de descărcare din 
vagoane, depozitare și încăr-

care in autocamioane, in tran- 
■ zitul gării Lupenl lucrează un 

excavator pe pneuri, o macara 
„Pionier" și o automacara cu 
o capacitate de ridicare plnă 
la 3 tone. Cu ajutorul acestor 
mecanisme, echipele de mun
citori reușesc să descarce la 
timp și fără cheltuieli in plus 
volumul mare de materiale 
sosite in vagoane. Descărcarea 
operativă a vagoanelor exclu
de plătirea de locații. In ace
lași timp, constructorii sînt 
aprovizionați ritmic cu mate
rialele de care au nevoie la lu
crările pe care le execută.

0

Abonamente da
Sub îndrumarea organizațiilor 

de partid, difuzorii voluntari de la 
mina Lupeni se străduiesc să spo
rească numărul abonamentelor la 
ziare și reviste. Acest lucru este 
dovedit, de altfel, și de numărul 
mare de abonamente existente.

Ce folos însă că abonații nu 
primesc la timp ziarele. De exem
plu, în ziua de 19 septembrie 
1962 zeci de 
bul III au 
proapc două 
lui să ridice

muncitori din schim- 
aștcptat zadarnic a- 
ore în fața chioșcu 
ziarele. Distribuitoa-

— ziare ba!
rea de la chioșc, tovarășa But- 
malai E. lipsea. Acest lucru s-a 
repetat de mai multe ori. Uneori 
minerii de la Lupeni primesc două, 
trei ziare din aceeași zi, alteori 
primesc altele dedt acela la care 
s-au abonat

Ar fi dc dorit să se pună ca
păt acestei situații și salariata de 
la chioșcul pentru distribuirea zia
relor de la mina Lupeni să-și facă 
conștiincios datoria.

D. ROTARU 
miner

de ani.

lucrezi ? 
deștep

n.
cum li prin sectorul 
Merg treburile bine ? 
merge cumva, dacă..

spui măi ortace ? Kin- 
feudale s-au lichidat 
multișor In tara noas 
pe des poți 11 întîlnlm

ci cîte 4 m.c. de lemn, La pla-- 
tă, inginerul le-a întors spa
tele. „Lăsați-mă în pace I Nu 
dau nimic i'.. „Tovarășe ingi-i 
ner, a replicat minerul, atunci! 
de ce ați promis ? Noi n-am, 
pretins nimic. Se putea vorbi 
altfel cu noi. Sîntem oameni 
care înțelegem!“. „Ieși afara 
din birou și lasă-mă1 în pace!"; 
„Eu plec din birou dar să-ml 
dați șl transferul în alt see-< 
tor. Nu mă pot împăca cu me-i 
todele dumneavoastră". „Ieși 
afară ! Lasă că te aranjez eui 
Am să-ți dau transfer undei 
vreau eu, nu unde vrei tu 1 Te 
trimit la haldă i“. Astfel de 
exemple aș putea să-ți dau cil 
zecile. Iată unul și cu ingine-î 
rul Tudor Titus. Mulțî mineri 
din sector 
deseori în 
să lucreze 
cerea sectorului nu le achită 
drepturile legale plătindu-le 
munca depusă sau acordlndu-le 
in schimb alte zile libere. Prin
tre aceștia este și minerul 
Chifa loan. Simțindu-se neîn*' 
dreptățit, se duce la conduce-; 
rea sectorului. Inginerul Tu
dor îi arată ușa. „Ce cauți lai 
mine ? Nu te-am tras eu din 
pat jos să vii la lucru dumi
nica. Dacă ai venit, să fii să
nătos. Pentru tine ai muncit!“ 
Așa se poartă cu minerii șl in 
ginerul Stoica. Țipă la ei, chiar 
înjură, ii scoate afară din bi
rou cu expresii de felul acesta : 
„Marș afară. Ieșiți afară că-m! 
murdăriți biroul !“. Ce părere 
ai, nu miroase astea, cale de-o 
poștă, a despotism ? Ce părere 
al tu, care ești mai umblat, se 
poate să se mai intîmple așa 
ceva astăzi in țara noastră ?;■■

— Ai dreptate. Faptele sînt: 
triste. Nu înțeleg însă de ce 
mă pedepsești pe mine să te 
ascult de o oră cu un ochi în
chis și cu celălalt pe jumă
tate deschis.

— EI, lasă. Nu este cazul să 
te superi pentru asta și nici să 
faci pe viteazul. Conducerea 
exploatării noastre și fostul 
birou al organizației de bază 
de partid din sector au stat cu 
ochii închiși și, în plus, cu ure- 
chile astupate timp 
de zile fără ca să-i 
mic 1

Vechiul meu ortac 
amical de braț.

— M-ai întrebat ce-mi face 
familia, soția, copiii. Hai să-i 
vedem, fiindcă și mie mi-e 
dor de ei.

M. CRISTESCIA

sînt chemați — a'3 
mod nejustificat —ț 

și duminica. ConduJ

și mă silești de un sfert de oră 
să stau cu un ochi închis, să-ți 
ascult închipuirile tale. Spu
ne-mi mai bine ce-ți face fa
milia, soția, copiii ?

— închipuiri ? Dacă acestea 
sint închipuiri, ascultă acum 
și cîteva fapte perfect auten
tice. să-mi spui după aceea 
care-i deosebirea între închi
puirile mele și aceste fapte. 
Ascultă: Se duce șeful de bri
gadă Ciupercă Constantin la 
inginerul Tarcea. „Tovarășe 
sef de sector, vă rog să vizitați 
locul meu de muncă. S-au ivit 
greutăți foarte mari. Cu toate 
eforturile noastre, nu putem 
face planul în 8 ore". „Ce mă 
privește pe mine ? Dacă nu 
puteți în 8, stați 16 și face- 
ti-11“. „Tovarășe inginer, îi 
răspunde minerul, Codul Mun 
cii nu prevede să lucrăm cîte 
16 ore pe zi„Ești obraznic ? 
Pentru aceasta am să-ți tai o 
categorie de salarizare 1". „Nu 
aveți dreptul să mă sancțio
nați pentru că v-am amintit 
de Codul Muncii". „Mai vor
bești ? Iți tai încă o catego
rie I". Acesta este un caz. Iată 
șl altul. H cheamă pe șeful de 
brigadă Kibedi Francisc. „Măi 
Kibedi, îi spune inginerul, da
că voi economisiți la prăbușiri 
cîte 2 m.c. de material lemnos 
vă recompensez cu 50 la sută 
din valoarea acestui material" 
Minerii au muncit cu tragere 
de inimă. Au economisit nu 2

ele, dar 
mai râ
se folo- 
potrivite 
dt des-

aici, la Aninoasa, a 
mas un colțișor unde 
sesc 
pentru epoca feudală, 
pre despoți... I-a ascultă aici.

Vechiul meu ortac mă trase 
către o bancă.

— II cunoști pe șeful nostru ?
— Nu.
— Mai bine. Tarcea loan II 

cheamă. Este șeful sectorului. 
Dar pe Tudor 11 cunoști ?

— Nici pe ăsta.
— Văd că te-ai înstrăinat 

rău de mină. E tot din condu
cerea sectorului. Și mai avem 
acolo pe unul Stoica. El, și a* 
cum ascultă. Ai puțină imagi
nație ? închide un ochi com
plet și pe celălalt numai per 
jumătate. Imaginează-ți un 
castel cu creneluri șl turnuri 
ascuțite. Servește ca reședință 
pentru castelani, dar poate fi

metode care sînt

de un an 
doară ni-

mă apucă

Corpul B de Ia institut trebuie urgent terminat 1
Unul din obiectivele urgente pe 

care trebuie să le dea în scurt 
timp în folosință constructorii din 
Petroșani este noul grup de învă
țământ (corpul B) de la Institu
tul de mine. El cuprinde săli dc 
cursuri, un mare amfiteatru etc., 
care trebuie puse la dispoziția 
studenților la începerea cursurilor.

Lucrările la acest corp au în
ceput cu multe luni in urmă. Cons
tructorii șantierului 6 Petroșani 
au depus multe eforturi oentru 
înălțarea acestui obiectiv. Din pă
cate însă, viteza de execuție a 
lucrărilor a mers și merge încă 
încet; odată nu sînt suficienți 
muncitori, altădată lipsesc diferi
te materiale etc. Și anul univer 
sitar e ca și sosit 1

Toate aceste aspecte au fost 
analizate pe larg în articolul 
„Corpul B de la institut trebuie 
terminat !“ publicat în ziarul nos
tru nr. 4007 din 1 septembrie a.c. 
Iu articol se sublinia necesitatea 
urgentării construcției acestui o- 
biectiv pentru ca el să poată fi 
dat în folosința 
menul fixat.

Constructorii 
trosani — ine.

— au privit iasă cu ușurință pro
blema construcției acestui obiec
tiv important, neluînd măsurile 
necesare pentru urgentarea finisă
rii și predării lui. Așa se face că 
la peste trei săptămîni de la apa
riția articolului amintit, lucrările
OCCOOOOOOOGWOOOOOOQ0OO0OOO0Q0OO0OOO
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studenților

șantierului 
sef. Badea

la tet-

6 Pc- 
Victor

la corpul B încă nu s-au terminat. 
Care este situația de fapt pe șan
tier ? In septembrie, lucrările de 
zidărie pentru placarea parterului 
clădirii s-au desfășurat încet din 
lipsă de materiale și efective. Nu 
au fost începute nici tencuielile 
exterioare, nu s-a săpat și taluzat 
pămîntul din jurul clădirii, nu 
s-a transportat molozul, tur
nat scările, trotuarele, iar la 
acoperiș nu au fost încă terminate 
lucrările de tinichigerie.

Nici în interiorul clădirii lu
crurile nu stau mai bine. Zidăria 
la casa scării încă nu este înche 
iată, mai trebuie executate mo
zaicuri, pliante, trepte : la etajul

ii lucrările de ipsosire încă nu 
sînt terminate, montarea geamuri
lor merge încet, iar a grilajelor 
încă nici nu a început.

Analizând situația acestui »- 
biectiv reiese clar că forțele exis
tente nu pot face față volumului 
de lucrări care mai trebuie exe
cutate. De aceea, este necesar ca 
pe acest șantier să se concentreze 
efective de pe alte șantiere ca 
Lupeni, Vulcan, Livezeni. De ori- 
mă urgență sînt necesare două 
brigăzi de tencuieli exterioare, 
doua de zugravi, una de zidari și 
una de mozaicari, apoi cca. 40 de 
muncitori necalificați și două au
tobasculante pentru transportul pă- 
mîntului și molozului. Trebuie, de 
asemenea, demontat bobul cu care 
s-au transportat materiale și care 
acum incomodează executarea altor 
operațiuni ; este necesară o schelă 
metalică pentru a se putea acce
lera tencuirea clădirii.

Corpul B de la institut trebuie 
predat în întregime pînă la 15 
octombrie ! Conducerea grupului 
de șantiere trebuie să ia toate mă • 
șurile necesare în această direc 
ție.

MIHAI ȘTEFAN
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Vrzita iui L I. Brejnev 
în R. P. F. Iugoslavia

BELGRAD 26 (Agerpres)
Muncitorii de la Uzina de au

tomobile „Steagul roșu“ din Kra- 
guevat au 
pe L. I. 
Prezidiului 
U.R.S.S. și 
soțesc.

L. 
secții unde s-a întreținut 
citorii, s-a interesat 
lor de muncă și de

La uzină a avut 
miting ia care au 
L. I. Brejnev și I. Broz Tito. Cu- 
vîntările lor au fost însoțite de 
ovații și aclamații în cinstea prie
teniei iugoslavo-sovietice.

La 26 septembrie L. I. Brej
nev a vizitat Combinatul agricol- 
industrial ;,Be!io" din apropierea 
orașului Osiek.

In cadrul Adunării Generale a O. N. U 
continuă discuțiile generale

NEW YORK 26 (Agerpres) 
In cadrul ședinței din după- 

amiaza zilei de 25 septembrie a 
Adunării Generale au continuat 
discuțiile generale. Ministrul afa
cerilor externe al Birmaniei U 
Thi Han 
vîntul, a 
tarea în 
trei mari 
Algeriei, 
vest și problema Laosului — dau 
speranța că și celelalte probleme 
litigioase pot fi rezolvate pe ca
lea tratativelor pașnice. Referin- 
du-se la tratativele de la Ge
neva, reprezentantul Birmaniei și-a 
exprimat părerea că s-a înregistrat 
un oarecare progres în problema 
încetării experiențelor nucleare. 
El a declarat că delegația Birma
niei intenționează să ceară Adu
nării Generale să sprijine memo
randumul celor opt țări neanga-

-------—......—------- -------

Popoarele Americii Latine sînt întrutotul 
solidare cu revoluția cubană

HAVANA 26 (Agerpres).
La Havana a fost dată pu

blicității declarația secretaria
tului conferinței popoarelor 
Americii și organizațiilor ce
tățenilor latino-americani ca
re locuiesc în Cuba în legă
tură cu primejdia unei agre
siuni imperialiste împotriva 
Cubei.

Cuba nu amenință pacea, 
securitatea sau suveranitatea 
nici unei țări din 
ale Statelor Unite, 
țărilor din America 
arată in declarație, 
să dreptul să ia toate măsu
rile pentru apăsarea indepen
denței sale.

Popoarele din America La
tină sînt întru totul solidare 
cu revoluția cubană. ’Această 
solidaritate se intensifică pe 
măsură ce scopurile agresive 
ale imperialismului devin tot 
mai evidente.

întîmpinat cu căldură 
Brejnev,
Sovietului Suprem al 
persoanele

președintele

care îl în-

1. Brejnev a vizitat cîteva 
cu mun- 
condițiilede 

trai.
loc
luat cuvîntui

un mare

I

lume, nici 
și nici ale 
Latină, se 
Ea are în-

care a luat primul cu- 
subliniat că reglemen- 

cursul ultimelor luni a 
probleme — problema 

problema Irianului de

jate, prezentat Comitetului celor 
18 în scopul de a apropia pozi
țiile celor două părți la viitoarele 
tratative.

Apoi, a luat cuvîntui ministru! 
afacerilor externe al Guineei, Lo
uis Lansana Beavogui, care a sub
liniat că problema menținerii pă
cii este strîns legată de procesul 
eliberării țărilor dependente de 
sub jugul colonialismului. El a 
arătat că politica colonială a Spa
niei, Republicii Sud-Africane și 
Portugaliei, constituie o primej
die pentru pacea generală. Minis
trul afacerilor externe al Guineei 
a arătat că O.N.U. trebuie să ia 
măsuri urgente în vederea acor
dării independenței Rhodesiei, 
Nyassalandului, Kenyei, Basuto- 
landului, Beciuanalandului, Swa- 
zilandului și altor teritorii afri
cane. Deoarece ultracolonialiștii 
continuă să ignoreze Declarația 
Adunării Generale cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, a spus repre
zentantul Guineei, este necesar să

în legătură 
înarmărilor, 
externe al 

a consacrat 
a expunerii I

Popoarele Americii Latine, se 
spune în continuare în decla
rație, urmînd exemplul Cubei 
vor să instaureze în țările lor 
orînduiri sociale echitabile. 
Nu există nici un motiv ca să 
se acuze Cuba de organizarea 
mișcării revoluționare în ță
rile Americii Latine. Mizeria, 
înapoierea economică și ne
dreptatea socială generate de 
imperialism — iată cauzele 
care ridică popoarele asupri
te din lume la revoluție.

Singura forță capabilă să 
întreprindă o agresiune împo
triva Cubei sînt imperialiștii 
americani, se spune în decla
rație. Ideea unor acțiuni co
mune ale țărilor de pe conti
nentul american împotriva 
Cubei nu este decît o ficțiune. 
Popoarele Americii Latine vor 
ști să 'apere această țară e- 
roică.

se stablieasqă un ultim termen 
pentru lichidarea colonialismului. 
El a propus ca acest termen să 
fie 24 octombrie 1963 (Ziua 
O.N.U.).

Delegatul Guineei a subliniat 
că problema dezarmării generale 
și totale, care este de importanță 
vitală, nu poate fi rezolvată fără 
participarea Republicii Populare 
Chineze. L. L. Beavogui a cerut 
O.N.U. să acorde un ajutor eco
nomic mai efectiv țărilor slab 
dezvoltate. El a formulat ideea 
creării Comunității economice a 
țărilor africane în scopul apărării 
intereselor lor în comerț.

Reprezentanții Ecuadorului și 
Uruguayului, la fel ca și ceilalți 
delegați, au vorbit despre îngri
jorarea popoarelor lor 
cu continuarea cursei

Ministrul afacerilor 
Austriei, B. Kreisky, 
cea mai mare parte
sale problemelor minorității națio
nale austriece din Tirolul de sud 
italian.

©------------ --

Misiunea consilierului american 
Bundy la Bonn

BONN 26 (Agerpres) — TASS 
transmite :

Vizita lui Bundy, consilier spe
cial al președintelui Kennedy pen ■ 
tru problemele securității națio
nale la Bonn poate fi numită vi
zită „fulger" : ea a durat aproxi
mativ 24 de ore. Cercurile gu
vernante vest-germane acordă a- 
cestei vizite o importanță deose
bită. Potrivit ziarului „Frankfurter 
Allgemeine", Bundy „ocupă o po 
ziție cheie la Casa Albă. El par
ticipă activ în trasarea liniei po
litice externe americane pe o pe
rioadă îndelungată. Nimeni nu 
știe mai bine decît el, punctul 
de vedere al președintelui în a- 
cest domeniu".

In cercurile politice ale capi
talei vest-germane se consideră că
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întîmpînarea cererii 
referitoare la crearea 
patra puteri atomice 

adică înzestrarea Bun- 
în cadrul N.A.T.O

MOSCOVA. Prințul Sufanu- 
vong, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al guvernu
lui de coaliție al Laosului a 
sosit la 25 septembrie la Mos
cova, venind din Pekin. El va 
urma un tratament și se va 
odihni împreună cu familia în 
Uniunea Sovietică.

unei munci uriașe. La nregă- 
tirea proiectului tehnic ău 
participat multe mii de ingi
neri și tehnicieni, zeci de or
ganizații de cercetări științi
fice.

CAIRO. La Cairo a fost a- 
dus din Moscova proiectul teh
nic definitiv al barajului înalt 
de la Assuan construit cu a- 
jutorul Uniunii sovietice. Pro
iectul tehnic este rezultatul

BERLINUL OCCIDENTAL. 
La bursa vest-berlineză s-a 
înregistrat o nouă scădere 
considerabilă a cursului ac
țiunilor. Ziarele anunță scă
derea cursului acțiunilor so
cietăților de automobile, de 
produse chimice, a acțiunilor 
industriei electrotehnice și ale 
băncilor mari.

Eșec la Cap Canaveral
CAP CANAVERAL 26 (Ager

pres)
O rachetă aer-aer „Skybolt" 

lansată dintr-un bombardier ame
rican deasupra Atlanticului, în 
largul coastelor Floridei a căzut 
în mare înainte de a-și încheia 
traiectoria stabilită. Autoritățile 
americane explică acest eșec prin- 
tr-un defect de funcționare a ce" 
lei de-a doua trepte a rachetei. 
France Presse precizează că a- 
ceasta este a patra lansare expe
rimentală a rachetei 5,Skybolt" și 
că cele trei încercări precedente 
au eșuat și ele.

în cursul convorbirilor care au a- 
vut loc la Ministerul de Război. 
Bundy s-a declarat împotriva creă
rii axei franco-vest-germane, dar 
a mers în 
Bonn-ului 
„celei de-a 
N.A.T.O.", 
deswehrului
cu arma nucleară. Aceasta întâ 
rește în mod considerabil pozi
ția cercurilor militare ale R.F.G. 
la viitoarea sesiune a Consiliului 
N.A.T.O. de la Paris. In afară 
de aceasta Bundy a cerut sporirea 
aportului R.F.G. la întărirea blo
cului agresiv N.A.T.O.; adică ma
jorarea cheltuielilor pentru înar
mare.

In sfîrșit, un loc important în 
misiunea lui Bundy are problema 
Berlinului occidental. Ea a fost 
discutată atît cu secretarul de 
stat Lahr, cît și cu ministrul afa
cerilor externe Schroder. Bundy 
a căutat să-i încredințeze pe po
liticienii de la Bonn de faptul 
că guvernul S.U.A. nu-și va schim
ba poziția sa rigidă în problema 
Berlinului occidental.

Bundy nu s-a limitat numai la 
asigurări verbale; ci a făcut o vi
zită demonstrativă în Berlinul oc
cidental; în compania ambasado
rului S.U.A. în R.F.G. El a sosit 
în Berlinul occidental la 25 sep
tembrie.

PROCLAMAREA 
REPUBLICII DEMOCRATE 

POPULARE ALGERIA
ALGER 26 (Agerpres).
După cum anunță corespon

denții din Alger ai agențiilor 
de presă, în seara zilei de 25 
septembrie, înainte de înche
ierea primei ședințe a Adu
nării naționale constituante a 
Algeriei, Ferhat Abbas, a pro
clamat în mod oficial Repu
blica Democrată Populară Al
geria.

Ridicîndu-se în picioare, de
putății au salutat prin ovații 
această proclamare. In ședință 
s-a făcut cunoscut, de ase
menea, că de acum înainte 
Adunarea națională consti
tuantă devine „unicul organ 
suveran al Algeriei, atît în 
problemele interne cît și în 
cele externe".
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In sprijinul acordării 
independenței Angolei
DELHI 26 (Agerpres) 
„Asociația indiană de solida

ritate cu țările Africii și Asiei*^ 
sprijină cu toată căldura inițiativa 
guvernului indian și a guvernelor 
altor țări din Asia și Africa în 
legătură cu acordarea indepen
denței Angolei și luarea de mă
suri în vederea lichidării imperia
lismului portughez", se arată în- 
tr-o declarație semnată de doamna 
Rameșvari Nehru, președinta aso
ciației, laureată a Premiului inter
național Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare".

Declarația condamnă acțiunile 
Angliei. S.U.A. și ale altor țări oc
cidentale, care se pronunță împo
triva acestei inițiative. Asociația 
cheamă opinia publică indiană să 
organizeze mitinguri de solidari
tate cu poporul eroic al Angolei 
care luptă cu curaj pentru inde
pendentă și libertate. -

-=©=-
0 nouă provocare săvîrșită 

de partea americană pe linia 
militară de demarcație k 

din toreea V
PHENIAN 26 (Agerpres).
Generalul-maior Cian Cijon 

Hvan, reprezentantul părții 
coreeano-chineze în comisia 
militară de armistițiu, a pro
testat cu hotărîre împotriva 
noii provocări săvîrșite recent 
de partea americană pe linia 
militară de demarcație. După 
cum transmite agenția Cen
trală telegrafică a Coreei, la 
5 septembrie 1962 un grup 
înarmat format din 17 persoa
ne a întreprins un atac prin 
surprindere împotriva poliției 
civile a R.P.D. Coreene care 
patrula ca de obicei pe linia 
militară de demarcație.
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Adenauer se opune intrării Angliei
HAMBURG 26 (Agerpres)
Chiar în momentul în care lor

dul Sigiliului Privat, Heath, duce 
tratative în R.F.G. cu miniștrii 
vest-germani pentru a cîștiga 
sprijinul Bonnului în problema a- 
derării Angliei la Piața comună, 
primăria din Hamburg a publicat 
o scrisoare adresată de cancela
rul Adenauer primarului acestui 
oraș. In scrisoare cancelarul de
clară că, după părerea sa, inte
resele Germaniei occidentale tre
buie să aibe îrf vedere Comuni
tatea economică europeană în for
ma sa actuală, adică fără parti
ciparea Angliei la această comu
nitate.

Corespondentul din Londra al 
agenției France Presse relatează 
că „această scrisoare; publicată de

Biroul de presă al primăriei din 
Hamburg în momentul vizitei la 
Bonn a lui Heath și cu cîteva 
zile înainte de întrevederea aces
tuia cu cancelarul Adenauer; a 
fost interpretată la Londra de 
ziariști ca o expresie a opoziției 
cancelarului federal față de in
trarea Angliei în Piața comună". 
Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului de Externe britanic a re
fuzat să comenteze scrisoarea de- 
clarind că „aceasta este o proble
mă de politică internă a Germa
niei occidentale care nu comportă 
comentarii".

încă în cursul ultimelor trata
tive de la Bruxelles; Macmillan 
a adresat o scrisoare lui Adenauer 
în care îi cere să sprijine poziția

în Piața comună
Angliei la tratativele de la Bru
xelles. Adenauer a lăsat însă scri
soarea lui Macmillan fără răspuns; 
în timp ce conținutul ei a fost 
divulgat de presa vest-germană. 
După aceasta Adenauer l-a învi
nuit într-un discurs televizat pe 
Macmillan de fățărnicie; oeea ce 
a înrăutățit și mai mult relațiile 
anglo-vest-germane. In prezent 
Bonnul se folosește de opoziția 
crescândă pe care o întîmpină gu
vernul britanic din partea opiniei 
publice din țara sa și din partea 
Commonwealthului în problema 
politicii sale față de Piața comună 
pentru a exercita asupra lui noi 
presiuni spre a obține capitularea 
definitivă în fața condițiilor fran
co-vest-germane de aderare a An
gliei la Piața comună.
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PROGRAM DE RADIO
28 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Sumarul pre
sei centrale, 8,08 Muzică popu
lară romînească, 9,20 Frag
mente din opera „Werther" de 
IMassenet, 10,00 Muzică popu
lară din țări socialiste, 11,30 
Muzică din operete, 12,40 Ti
neri interpreți de muzică popu
lară romînească, 14,00 Valsuri, 
14,30 Muzică populară din Ar
deal, 16,15 Vorbește Moscova !
17.10 Melodii populare romi- 
nești, 18,00 Muzică din opere
te, 19,15 Mari cîntăreți de al
tădată: Feodor Șaliapin — (e - 
misiunea a H-a), 20,40 Muzi
că de dans, 21,40 Cîntece din 
folclorul nou și jocuri popu 
lare romînești. PROGRAMUL 
n. 12,45 Muzică de estradă, 
13,15 Limba noastră. Vorbește 
acad. prof. Ăl. Graur (relua
re), 13,25 Pagini orchestrale 
din operele compozitorilor 
ruși, 15,00 Din clntecele și dan
surile popoarelor, 15,35 Ac
tualitatea în țările socialiste,
16.10 Noul București în muzi

ca ușoară romînească, 16,50 
Curs de limba rusă, 19,00 Mu* 
zică de estradă, 19,30 Teatru 
la Microfon. Studioul Actoru
lui Amator prezintă premiera !5 
„S-a pierdut un colet". Adap
tare radiofonică după come
dia Nataliei Gheorghiu, 20,25 
Muzică populară romînească șl 
a minorităților naționale, 21,45 
Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
28 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Fantomele din Spes
sart; AL. SAHIA : 49 de zile 
în Pacific; LIVEZENI: La or
din să trăiți; ISCRONI: Vîn- 
tul s-a oprit în zori; ANINOA- 
SA : Al 49-lea cerc; VULCAN : 
Dragoste de septembrie, (com-^ 
pletare) Carnet de practicăjW 
LUPENI: Cine-i de vină; PA- 
ROȘENI: Aeroportul nu pri
mește.

Tiparul ; „6 August' Poligrafie


