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Succese ale minerilor 
de la Lupeni

☆ ☆ ☆

Economii de peste 500.000 lei
Muncitorii sectorului 

VIII transport de la mi
na Lupeni se străduiesc 
să sprijine în mod efectiv 
activitatea minerilor din 
subteran. Prin întreține
rea în bune condițiuni a 
parcului de vagonete, rea
lizarea la timp a planu
ri de reparații, ridicarea 
coeficientului de rulaj a 
vagonetelor și extinderea 
muncii în acord, planul 

transport a fost de- 
pașuAde la începutul a- 

107.415 tone ki
lometrice. Astfel s-a a- 
sigurat și o bună desfă-

inșurare a transportului 
subteran și la suprafață.

In același timp, colec
tivul sectorului VIII a pus 
un mare accent pe obți
nerea de economii la pre
țul de cost. In acest scop 
au fost folosite intens 
resursele interne. La ma
joritatea reparațiilor s-au 
folosit în mare măsură 
materiale vechi, recupera
te și recondiționate. Prin 
aceasta s-au obținut în 
acest an economii în va
loare de peste 500.000 
lei

Brigada celor mai tineri mineri
Vîrsta medie a mineri

lor din brigada condusă 
de Urzică 
sectorul I 
peni este 
Cu toate
afirmat cu rezultate fru
moase in 
producție, 
pricepere 
însuflețire
nirea sarcinilor de plan 
Din abatajul frontal de 

13, minerii din 
lui Urzică Cons-

Constantin din 
B al minei Lu- 
sub 30 de ani 
acestea ei s-au

activitatea de 
dau dovadă de 
și muncesc cu 
pentru îndepli-

au extras în luna

septembrie 720 tone de 
cărbune cocsificabil peste 
producția cerută. In ace
lași timp, ei au obținut 
însemnate economii ia 
lemn și exploziv.

La buna organizare a 
muncii în brigadă s-au 
evidențiat în mod deose
bit Urzică Constantin și 
șefii de schimb Daniel 
Ilie, Bodeanu Teodor și 
Mihai Ioan. Ei se stră
duiesc ca fiecare schimb 
să extragă ritmic produc
ția planificată.

Locomotive intrate din nou 
în funcțiune

La atelierul electro
mecanic al minei Lupeni 
au fost aduse două lo- 

t^motive L.A.M.-4 defec
ts. Ele aparțineau sectoa
relor I A și IV A. Re
pararea locomotivelor a 
fost încredințată echipei 
de lăcătuși condusă de 
Szasz Bela. Lucrările ce 
necesitau a fi făcute erau 
complicate, cereau mul
tă pricepere și o înaltă 
calificare. Echipa lui 
Szasz s-a pus imediat pe

treabă. Folosind din plin 
orele de lucru, organizind 
judicios munca pe opera
ții, echipa a reușit să 
pună din nou în func
țiune cele două locomo
tive în termen de 30 de 
zile. Reparațiile au fost 
de cea mai bună calitate. 
Prin refolosirea unor pie
se uzate și a altor mate
riale echipa a făcut e- 
conomii în valoare de 
5.300 de lei.

A. MICA
mina Lupeni
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Cm citea timp în ur
mă, pe unul din pereții 
balei de construcții me
talice de la U.R.U.M.P.

apărut un ceas puțin 
obișnuit. Vreo două zde 
muncitorii s-au uitat la 
el plini de curiozitate, 
nedumeriți de numărul 
mare de arătătoare. Mai 
tirgiu i-au aflat menirea. 
Ceasul înregistra și popu
lariza rezultatele echipe
lor aflate în întrecerea 
socialistă.

Și de cîteva luni ară
tătorul cel mai avansat 
este cel al brigăzii nr. 6

...Brigada de lăcătuși 
constructori condusă d“ 
Chiș Teofil era pornită 
pe fapte mari. Cirul co
lectivele de muncă din 
secțiile uzinei au pornit 
întrecerea, Chiș a hotă~ 
rît să cheme la întrece
re toate brigăzile din u- 
ZÎnă. Obiectivele între
cerii : economii prin re- 
folosirea pieselor vechi

îmbunătățirea 
lucrărilor, 
completă a rebuturilor.

Sfîrșitul 
lie a i 
o mare : 
a depășit 
ducție cu 
chipa a ; 
fruntașă pe secție. Luna 
următoare brigada și~a 
păstrat titlul de frunta
șă. Procentul depășirii g 
planului a fost însă mo- g 
dificat : 88 la sută.

Secția construcții me- g 
talice a ajuns și ea frun- 8 
tașă pe uzină. In această 8 
lună, deocamdată, două 8 
brigăzii se află la egali- 8 
tale de puncte : Brigada 8 
turnătorului Kriștaly Lu- 8 
dovic și cea a lăcătușu- 8 
lui Chiș Teofil. Dar în~ g 
trecerea nu s-a sfirștt. g 
Aceasta o știu bine atît g 
Chiș Teofil cît și ajw g 
toarele sale de nădejde, g 
tinerii Bencovici Nico- g 
lae și Nicoară Nicolae. g

! lunii iu- p 
adus brigăzii o 
satisfacție: ea 
planul de pro- 
80 la sută. Er 
fost declarată

8

IN CLIȘEU : 
Minerul șef 

de schimb Mi- 
clea Iosif ră
cind calculul 
realizărilor ob
ținute, în pre
zența ajutoru
lui miner Cos- 
tinaș Gheor- 
ghe.

Deși vîrstnic, tinichigiul Rednic Ilie de la sectorul I.L.L. A- 
ninoasa se menține mereu în fruntea întrecerii socialiste.

Calificarea, experiența și conștiinciozitatea îl fac să obțină 
depășiri de 8—10 la sută.

IN CLIȘEU : Tinichigiul Re dnic Ilie în timpul lucrului.

Recondiționarea pieselor uz ate constituie pentru membrul 
de partid Sava Petru, sudor specialist la termocentrala Paro- 
șeni o preocupare permanentă.

Iată-1 împreună cu ajutorul său recondiționînd paleții unui 
rotor de la ventilatorul de gaze. ..... ___  >

Sesiaoea siaimi wur al otașilal Petrasam
APROVIZIONAREA OAMENILOR 

MUNCII CU PRODUSE DE CALITATE 
- ÎN CENTRUL ATENȚIEI!

In cea de-a X-a sesiune a 
Sfatului popular al orașului 
Petroșani, s-a dezbătut felul 
în care organizațiile comer
ciale și unitățile de desfacere 
s-au ocupat de buna aprovi
zionare a oamenilor muncii 
din Valea Jiului cu produse de 
calitate și de sortimente va
riate. De asemenea, s-au dis
cutat măsurile luate in vede
rea unei mai bune aprovizio
nări de iarnă. Raportul pre
zentat de tovarășul Fodor Ca
rol, vicepreședinte al Comite
tului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petroșani, co- 
raportul tovarășului Moraru 
loan, precum și discuțiile pur
tate de deputați și invitați 
au arătat o seamă de realizări, 
dezvăluind și unele lacune în 
această direcție.

Mărfuri mai multe 
și de calitate suoerioară

Prin grija partidului și gu
vernului nivelul de trai al oa
menilor muncii crește in fie
care an. In perioada 1 ianua
rie—20 septembrie a.c. O.C.L. 
Alimentara a pus la dispozi
ția cumpărătorilor din Valea 
Jiului mărfuri a căror valoare 
depășește cu 13.297.000 lei pe 
cea a mărfurilor desfăcute în 
aceeași perioadă a anului tre-

cut, O.C.L. Produse Industriale 
a desfăcut mărfuri mai multe 
decît anul trecut în valoare de 
13.737.000 lei, iar T.A.P.L. în 
valoare de 3.041.000 lei.

In vederea aprovizionării ma
gazinelor cu produse de bună1 
calitate, Comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului 
Petroșani, îndrumat de Cornii 
tetul orășenesc de partid a 
luat măsuri eficiente. Comi
siile de primire și recepționare 
a mărfurilor au fost încadrate 
cu personal calificat evitîn- 
du-se în acest fel pătrunderea 
pe rețea a unor mărfuri neco- 
respunzătoare.

Deși s-au obținut succese 
frumoase în aprovizionarea cu 
mărfuri multe, de calitate bu
nă și sortimente variate, mai 

•sînt încă unele deficiențe ce 
trebuie remediate. Pîinea se 
transportă uneori în condiții 
necorespunzătoare, iar depozi
tarea ei la unele unități de 
desfacere lasă mult de dorit. 
Preparatele de carne, produ
se de industria locală sînt a- 
deseori sărate și cu procent 
mare de umiditate. Au existat, 
de asemenea, goluri în ceea 
ce privește ritmicitatea apro
vizionării cu unele articole a- 
limentare. Aceasta 
I.C.R.A. nu a livrat 
O.C.L. Alimentarei 
cerute.

Deputatul Dunca
Aninoasa a semnalat faptul că 
uneori se neglijează aprovi
zionarea localităților perife
rice.

Toate aceste deficiențe pot 
fi remediate printr-o recepțio
nare mai exigentă a mărfuri
lor, prin transportarea și de
pozitarea lor în condiții igie
nice, prin acordarea unei a- 
tenții sporite aprovizionării 
magazinelor din localitățile 
periferice și mai ales a celor 
forestiere a căror aprovizio
nare în timp de iarnă este 
mult îngreunată.

deoarece 
la timp 
mărfurile

Petru din

DIN CARNETUL CORESPONDENTULUI

Tinerețea celor vîrstnici
( — Mai stai vecine și te mai

odihnește! O viață întreagă ai 
( muncit. Nici acum la bătrînețe nu 

ai astîmpăr ? De ând te cunosc 
I rrâinile nu ți-au stat nici o dată.
Ai muncit pentru alții aproape 30 

/ de ani. Apoi a venit vremea să 
? mai lucrezi și pentru tine. Acum 
i cinci ani a sosit vremea să dai 
\ sculele la magazie și să tragi o 
1 linie în cartea de muncă: pen

sionat. Ți s-a asigurat o bătrînețe 
liniștită și plină de bucurii. Dar 

/ de cite ori trec pe lîngă casa ta 
< mereu trebăluiești cite ceva. Vino 
1 să mai stăm la taifas.
\ Bătrînul are acum 62 de ani. 
ÎCu cinci ani în urmă încă mai 

figura în controalele de la mina 
, Petrila: Polyoka Andrei — mi- 
) ner. Vechime în subteran: 39 ani. 
( Timp de 39 de ani omul a co- 
S borît în adîncuri zi de zi. L-au 
) pîndit atîția ani ochii de sfinx ai 
( stîncii, s-a luptat pieptiș cu for- 
) țele nestăvilite ale adîncurilor. 
( Din cei 39 de ani mulți au 
S ani întunecați.
? Ura întuneric în adîncuri, 
( mai întuneric era afară.
> ...Bătrînul e scump la vorbă. 
c Trebuie să știi să te apropii de el 
S ca să-ți povestească ceva. Cînd

fost

dar

o face, 
prinde

Bătrînul s-a apropiat de gardul 
vopsit.

— Nu pot, mă loșka, nu pot să 
stau. Trebuie să fac ceva că altfel 
simt că mă ard palmele. Și apoi 
sînt atîtea de făcut pe lîngă casă. 
De cînd am închis cartea de mun
că am prins dragoste de flori. 
Și de altfel ce mi-aș putea do'i ? 
Am în casă de toate cele. Copiii 
mă vizitează des și atunci mi se 
umple casa de bucurie, 
la fel. Și cînd nu vin 
ocup de flori. Vezi 
ăsta roșu de culoarea 
L-am altoit în primăvara asta. Și 
mâinile bătătorite ale bătrinului 
prind cu gingășie lăstarul firav 
vrînd parcă să~i împrumute ceva 
din vigoarea lor. Nici nu-ți vine 
să crezi că mîinile astea pot să 
fie atît de gingașe cu ființele a- 
cestea firave din lumea plantelor.

Cei doi prieteni au stat multă 
vreme în poartă și au „tăifăsuit11 
despre muncă și bucurii, despre 
tinerețe și flori. Apoi s-au des
părțit. Bătrînul a început din nou 
să trebălttiască în grădină printre 
flori. Așa e azi traiul celor vîrst- 
nici. E fapt tinerețea vieții 
noi.

în ochii bătrinului se a- 
o lumină ciudată.

Nepoatele 
copiii, mă 
trandafirul 

sîngelui ’

I. CIOCLEI

Să gospodărim cu grijă 
unitățile comerciale

Pentru buna aprovizionare a 
oamenilor muncii. în localită
țile Văii Jiului își desfășoară 
activitatea 336 unități de des
facere. O bună parte din aces
te unități au fost reprofilate 
și reamenajâte. Astfel, s-au 
înființat și reamenajat 7 cen
tre speciale de desfacere a pli
nii un magazin pentru desfa
cerea produselor lactate și 
preparatelor de carne, o cofe
tărie, o plăcintărie, bufetul 
„Gospodina", grădina de vară 
din Petroșani, restaurantul 
„Transilvania" din Petrlla și 
altele.

D. CRIȘAN

(Continuare în pag. 3-a)



La primai meu spectacol

Aproape nu există sector la mina Aninoasa care să nu aibă 
cite o bibliotecă mobilă cu cărți tehnice. Cei interesați pot 
găsi aici oricînd cartea dorită.

IN CLIȘEU : Inginerul Mande Zoltan, responsabilul biblio
tecii mobile de la sectorul mecanic al exploatării miniere A- 
ninoasa, recomandă o carte tehnică muncitorului Puncs loan.
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ADÎNC PĂTRUND...
Adine pătrund ortacii in miezul dur de stîncă
Și-s plini de sîrg și dîrji sînt; îngenunchind stihii 
Ei scot la zi lumina ce-au purtat-o încă
In anii de restriște, cînd ziua n-a fost zi.

Adună negri bulgări, cu gra bă de albină
Știind că-n ei s-ascunde
Căldură și lumină...

Sub munte ei pătrund
Cu greu c-așai în mină; ''
Dar pe mineri nu-i sperii, ei biruie orișiunde!

1KIMIE STRAUȚ

Cîtiva din sutele de cititori
Zilnic biblioteca centrală o- 

rășenească din Petroșani este 
vizitată de zeci de oameni ai 
muncii.

Printre cititorii cei mai ac
tivi se numără și pionierii 
Hosu Petru și Stăncescu Elena. 
Pe fișele lor de cititori sînt 
trecute multe cărți. Lucrările 
lui Ion Creangă „Amintiri 
din copilărie", „Harap Alb", 
cele ale maestrului Sadoveanu
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și ale altor scriitori romini 
sint bine cunoscute micilor ci
titori.

Cititor de frunte este și Ma
rian loan, muncitor la prepa- 
rația Petrila.

Aceștia sint doar cîțiva din 
sutele de cititori. Cu toții în
drăgesc cartea, le sint adevă- 
rați prieteni.

C. IOAN 
corespondent

Meri (liane
Școli de muzică 

în Tadjikistan
in orașele Dușanbe, Kuliab 

și Kanibadam din Tadjikistan 
s-au deschis noi școli elemen
tare de muzică cu clase de pian 
și instrumente populare. In 
prezent, in Tadjikistan există 
12 școli elementare și medii de 
muzică in care vor învăța în 
anul școlar 1962—1963 o mie 
de elevi.

Cluburi pentru cineaștii 
amatori

Pe lingă căminele culturale 
din Ungaria funcționează nu
meroase cluburi ale cineaști
lor amatori. In cursul studiilor 
și activității lor membrii clu
bului se familiarizează nu nu
mai cu tehnica cinematogra
fiei. dar dobindesc cunoștințe 
in domeniul științelor naturii 
— fizică, chimie, acustică etc.

In prezent funcționează in 
R. P. Ungară aproximativ 100 
de cluburi sindicale sau ale 
Întreprinderilor, grupînd 1.500 
de membri. Acești artiști pre
zintă rezultatele muncii lor în 
cadrul festivalurilor anuale.

După orele de muncă
După orele de muncă, tineretul 

din capitala R.D. Germane își pe
trece cu folos timpul liber în cele 
76 de cluburi amenajate la Ber
lin. Cel mai mare, fi în același 
timp cel mai îndrăgit de tinerii 
berlinezi, este Clubul central al 
tineretului fi sportivilor din Aleea 
Karl Marx. In fiecare zi, sute de 
tineri se întilnesc in acest club, 
cel mai mare club al tineretului 
din R.D. Germană.

Ecranizarea romanului 
„Tutunul"

La sfirșitul acestui an fi la în
ceputul anului viitor, pe ecranele 
țării vor apare o serie de noi 
filme artistice bulgare. Este pe 
terminate turnarea filmului .Tutu
nul', după romanul cu același nu
me de Dmităr Dimov, în monta
rea lui Nikolai Korabov, și a fil
mului istoric tehnicolor „Kalo- 
ian“ regizor Dako Dakovski.

Luna aceasta Teatrul de stat 
Valea fiului și-a deschis cea de-a 
XV-a stagiune de la înființarea sa 
cu piesa „Nuntă la castel" de Sută 
Andraș. Printre actorii care fac 
parte din distribuția piesei se nu
mără și tinăra absolventă a Insti
tutului de teatru Georgeta Nico
las. Avînd în vedere că tovarășa 
Georgeta Nicolae se află la primul 
ei spectacol, am rugat-o să ne 
relateze impresiile culese din muri 
ca și de la prima întilnire cu spec
tatorul petroșănean.

Oricînd îmi voi aduce amin 
te cu plăcere și emoție intim - 
plarea care m-a determinai 
să-mi aleg această profesie.

intr-o zi ni s-au adus la liceu 
bilete pentru spectacolul cu 
„Avarul" în care juca unul din 
maeștrii scenei noastre, artis
tul Constantin Ramadan. Jo
cul plin de expresivitate, for 
ța cu care maestrul Ramadan 
a reușit să transmită gindu- 
rile și sentimentele, emoțiile, 
ironia fină, subtextul și ideile 
marelui Moliăre m-au pus pe 
ginduri. Totul imi plăcea ne
spus de mult. Căldura aplau
zelor, puntea aceea fermecată 
aruncată între scenă și sală, 
reușita momentelor... De a- 
tunci a pus stăpînire pe mine 
dorința de a cunoaște tema 
acestui proces artistic, a aces
tei transfigurări scenice ce mi 
se părea un miracol. Teatrul a 
început să mă pasioneze. Tot 
timpul disponibil mi-1 petre
ceam vizionînd spectacole. A- 
poi am urmat institutul de 
artă dramatică...

In orașul Petrila funcționează mai multe ștanduri de vin- 
zare a cărților printre care și cel de la mină. Muncitorii mi
neri s-au obișnuit ca la fiecare salariu să treacă prin sala de 
apel unde se află un ștand de cărți. Responsabilul acestui 
ștand este tov. Gheți loan.

IN CLIȘEU : Tovarășul Gheți loan, ridicînd noi cărți de la 
„Librăria noastră" din Petrila pentru ștandul minei.

Iulie 1962, un alt moment 
cheie al existenței mele: am 4I 
lost repartizată la teatrul 
nerilor din Petroșani. Am plf 
mit cu bucurie această veste 
și am considerat-o ca pe o 
cinste. Așteptam cu nerăbda
re ziua începutului, ziua in ca
re aveam să traduc în fapt 
angajamentul luat față de mi
ne însumi, ca prin seriozitate 
și conștiinciozitate să răsplă
tesc încrederea și căldura cu 
care am fost primită in mij
locul colectivului teatrului din 
Petroșani. Emoțiile trăite cu 
ocazia primului meu specta - 
col n-au trecut încă. M-am 
străduit și am căutat să dă
ruiesc Susanei, primul meu rol, 
gîndurile și sentimentele în
tregii mele ființe. Sînt fericită 
că la debut am interpretat o 
tinără crescută și educată in 
spiritul marilor prefaceri re
voluționare ce au loc azi in 
patria noastră.

Singura mea dorință este ca 
in viitor să aduc prin mesajul^, 
rolurilor pe care le voi inter
preta o contribuție demnă la 
înrîurirea spectatorului nostru 
nou, la educarea lui.

Mă voi strădui ca fiecarț^ rdff 
pe care-1 voi realiza 
dovadă de devotament 
teatru, de dragoste și Î.Jpect 
pentru spectator, o contribu
ție entuziastă la ridicarea 
prestigiului teatrului pe care-1 
slujesc.

GEORGETA NICOLAE 
actriță la Teatrul de stat 

Valea Jiului

Hofărîrile luate trebuie să tie respectate!
Nu de mult, comitetul sindica

tului de la mina Lupeni a anali
zat într-o plenară lărgită activi
tatea cultural-educativă desfășura
tă de comisia culturală a minei 
în rindul muncitorilor mineri.

Din referatul prezentat, precum 
și d’n discuțiile ce au urmat a 
reieșit că activitatea culturală in 
rîndurile minerilor, față de anii 
ptecedenți, a fost mult mai bo
gată, mai rodnică, eficacitatea ei 
resimțindu-se în procesul de pro
ducție.

Un loc de seamă în cadrul ac
țiunilor cultural educative l-au o- 
cupat conferințele pe teme politice, 
tehnice și științifice. De la înce
putul anului la mină s-au ținut 28 
de conferințe, care au fost mult 
apreciate de muncitori atît pentru 
conținut cit și pentru tematica lor 
variată. Printre acestea se numă
ră conferințele „Despre protecția 
muncii", „Armarea metalică", 
„Cum a apărut viața pe păjtnînt", 
„Originea și evoluția omului", „Bo
lile de inimă" șt altele.

Alături de conferințe, informă
rile politice organizate cu regula
ritate la sectoarele VI aeraj, VII, 
VHI, IX, X și XI au contribuit 
din plin la educarea oamenilor, la 

ridicarea nivelului lor cultural și 
tehnic.

Participanții la plenară, printre 
care tovarășii Furdui Petru, pre
ședintele secției sindicale de la 
sectorul III, Ardei Dumitru, se
cretarul secției sindicale de la sec
torul II, inginerul șef adjunct Mo- 
gyoroși Enteric, Săcărea Dumitru, 
președintele secției sindicale de la 
sectorul VI aerai au vorbit despre 
eficacitatea in producție a confe
rințelor și a informărilor politice.

Ei au arătat că dacă azi sint 
semnalate cazuri tot mai puține 
de abateri de la disciplină și lip
suri nemotivate, dacă la sectoarele 
VHI, VII, IX și IV, sarcinile de 
plan sînt realizate și depășite lună 
de lună, acest lucru se datorește 
și folosirii pe scară mai largă a 
formelor de educație a oamenilor 
muncii.

Pași însemnați față de anii tre~ 
cuți s-au făcut și în munca artis
tică și cu cartea. Astfel, la sectoa
rele III, VIII și IX, au luat ființă 
brigăzi artistice de agitație care 
au prezentat mai multe programe 
cu ocazia consfătuirilor de produc
ție și care s-au bucurat de mult 
succes.

De asemenea, la sectoarele IU; 

VI, aeraj, VII, VIII, IX, X și XI, 
au luat ființă biblioteci volante 
care însumează peste 1.400 de vo
lume, cărți tehnice, politice și de 
literatură și ai căror cititori se 
ridică la peste 600. O activitate 
mai rodnică au desfășurat biblio
tecile volante de la sectoarele VIII 
și IX care au și cei mai mulți ci
titori. Cu concursul bibliotecii vo
lante de la sectorul IX, nu de 
mult, 16 muncitori au fost exami
nați pentru a primi insigna de 
„Prieten al cărții".

Un început bun este și încer
carea de a pregăti un proces li
terar după romanul scriitorului a- 
merican Dreiser „O tragedie a- 
mericană". Cei 18 tineri de la mi
nă care pregătesc procesul literar 
pun mult suflet pentru reușita lui. 
Repetițiile care au loc sînt într-un 
stadiu avansat.

Cu toate că s-au obținut unele 
rezultate bune în munca cultural- 
educativă, plenara a apreciat că 
ea nu s-a ridicat la nivelul cerin
țelor și a posibilităților pe care le 
are.

Participanții la plenară au cri
ticat faptul că atit comitetul sin
dicatului cit și comisia culturală 
s-au preocupat în mică măsură de 

organizarea cit mai plăcută a tim
pului liber al minerilor, de acțiu
nile cultural-artistice care se pot 
organiza zilnic la club sau mină.

Prea puțin s-a făcut și în ceea 
ce privește îndrumarea muncitorilor 
și în special a celor din subteran 
spre club, la acțiunile care se or
ganizează aici. In cadrul clubului 
funcționează mai multe formații 
și cercuri artistice de amatori ca : 
formațiile de dansuri, corală, de 
teatru, cercurile de artă plastică, 
foto, muzică. Dar numărul pârtiei- 
panților la aceste formații și cer
curi și în special de la sectoarele 
II, IV A, IV B și V sud este 
încă mic. Comitetele secțiilor sin
dicale de la aceste sectoare au a- 
cordat prea puțină atenție muncii 
culturale.

Deși s-a pus problema înființă
rii de brigăzi artistice la fiecare 
sector al minei, totuși acest lucru 
a fost realizat într-o mică măsu
ră. De aceasta se fac vinovate atît 
comitetele secțiilor sindicale cît și 
comitetul sindicatului care au aș
teptat ca totul să le vină de-a 
gata.

Pentru a da un nou impuls mun
cii culturale la mina Lupeni, ple
nara lărgită a comitetului sindica
tului a luat o serie de măsuri. 
Așa de exemplu, s-a hotărît ca în 
cel mai scurt timp comisia cultu

rală, împreună cu comisia ingine
rilor și tehnicienilor, să întoc
mească un plan de conferințe. Con
ferințele se vor ține cu regula
ritate la sectoare, de două ori pe 
lună.

De asemenea, în colaborare cu 
clubul, se vor organiza 1—2 seri 
de odihnă pe lună pentru brigă
zile, schimburile și sectoarele care 
obțin cele mai bune rezultate în 
producție.

In privința activității artistice, 
s-a luat hotărîrea ca pînă la 10 
octombrie a.c. să se înființeze bri
găzi artistice de agitație la toate 
sectoarele minei, iar acolo unde 
acestea există să se treacă la pre
gătirea unor programe.

S-au mai luat unele hotăriri și 
în ceea ce privește mobilizarea oa
menilor muncii la acțiunile cul
turale organizate la club și la 
mină.

Analiza făcută a fost bine ve
nită. Este necesar însă ca măsurile 
luate să fie duse la îndeplinire. 
Pentru aceasta comitetul sindica
tului va trebui să urmărească în* 
permanență felul cum sînt duse 1® 
îndeplinire sarcinile trasate pentru 
a da într-adevăr un nou impuls 
muncii culturale la mina Lupeni.

C. COTOȘPAN
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Alegerile în organizațiile jde bază aie partidului

Grijă pentru
i

îmbunătățirea
economice

r

4

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri în organizația de 
bază din sectorul IV al minei 
Petrila s-a concretizat prin grija 
cu care membrii și candidați! de 
partid se ocupă de îmbunătățirea 
continuă a procesului de produc
ție.

După cum a reieșit din darea 
de seamă prezentată de tov. Dima 
Mișu, secretarul organizației de 
bază și din discuții, minerii sec
torului, în frunte cu comuniștii, 
au obținut succese îmbucurătoare 
în ceea ce privește îndeplinirea 
sarcinilor de producție de majo
ritatea brigăzilor. Analizând re
zultatele obținute în acest an pri
vind sporirea producției de căr
bune, darea de seamă și discuțiile 
au arătat că acolo unde comuniștii 
s-au străduit să depună toate e- 
forturile, unde au urmărit respec
tarea normelor de tehnică a se
curității. rezultatele au fost bune.

De pildă, brigada condusă de 
tovarășul Bartha Francisc, mem
bru de partid, și-a depășit planul 
.Ia zi cu aproape 3.000 tone de 
’ ărbune, obținînd totodată însem- 

țate economii de materiale. Și 
brigada condusă 
Kardoș Gavrilă 
ducția planificată 
de cărbune.

Dar comuniștii 
mit să vorbească 
realizările obținute. Atît darea de 
seamă cît și discuțiile au subli
niat că sectorul nu și-a realizat 
în întregime planul de producție 
pe cele aproape 9 luni care s-au 
scurs din anul acesta. Din cauză 
că nu peste tot s-a muncit cu 
simț de răspundere și nu s-au 
respectat normele de tehnică a 
securității au fost oprite din ex
ploatare abatajele nr. 17, 23, 24 
și 28. Acest lucru a determinat co
lectivul sectorului să rămînă sub 
plan cu aproape 5.000 tone de 
cărbune.

Combătînd părerea unor tova
răși care susțineau că neîndeplini- 
!rea planului de producție se da- 
terește, în primul rînd, unor cauze 
obiective, comuniștii Hoszu Victor 
și Floca loan au spus :

— Să lăsăm la o parte cauzele 
obiective. Să analizăm aici felul

în care am muncit noi, 
cum ne-am străduit i 
fruntea luptei pentru 
producției, cum ne-am 
mobilizarea și folosirea 
forțelor și mijloacelor pe care le 
are sectorul pentru indeplinire.. 
sarcinilor economice ce-i reveneau

In discuții și în darea de sea
mă au fost criticați membrii de 
partid Szarvaș Victor, Lehaci Mir
cea, Bodenlos loan, Farkaș Dio- 
nisie, Kopșin Constantin și 
maiștrii 
asigurat

comuniștii, 
să fim în 

creșterea 
ocupat de 

i tuturor

jurul
4

In cartierul Livezeni construcția noilor blocuri se desfășoară din plin. Aici se vor pre-s 
da anul acesta încă 490 noi apartamente.

IN CLIȘEU : Vedere parțială a șantierului Livezeni, cu blocurile care se ridică în 
noii școli.

de 
a 
cu

nu

comunistul 
depășit pro- 
2.000 tone

s-au 
numai

mulțu- 
despre

Tînărul
Velicu Mircea

1

mineri, 
asistența 

cesară brigăzilor 
în abatajele care 
tivitatea.

— Cine, dacă

alți 
care nu au 

tehnică ne- 
ce au muncit

și-au încetat ac-

nu membrii și 
candidații de partid, trebuie să 
fie prezenți cu fapta, cu îndem
nul. cu exemplul personal acolo 
unde e mai greu, acolo unde se 
hotărăște în cea mai mare parte 
soarta producției — a arătat in 
cuvîntul său tov. Cîrcel Petru.

Mult s-a vorbit în adunarea ge
nerală a comuniștilor despre re
zultatele sub posibilități obținute 
în acest an de colectivul secto
rului. Cei care au luat cuvîntul au 
indicat direcțiile spre care trebuie 
să se îndrepte atenția principală 
a muncii politice, au făcut propu
neri privind îmbunătățirea activi
tății organizației de bază in sco
pul recuperării rămînerii in urmă. 
Adunarea generală a luat hotăriri 
importante în acest scop.

Din analiza făcută de comuniș
tii din sectorul IV asupra pro
blemelor producției a reieșit spi
ritul lor de 
bunătățirea 
ție, pentru 
a sarcinilor
III-!ea Congres al partidului.

răspundere pentru im- 
procesului de produc- 
indeplinirea cu cinste 
trasate de cel de-ai
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La preparația din Lupeni se 
acordă o atenție deosebită ridi
cării calificării profesionale a 
muncitorilor.

De curînd, un număr de a~ 
proape 50 muncitori, cond,ucători 
de benzi și instalații, printre care 
tov. Cimpoieș Teodor, Bolonduț 
loan, Roșculeț 
Teodor, Trifoi Gheorgbe au ter
minat un curs de ridicare a ca
lificării. Continuă să-și desfă
șoare activitatea un curs de ma-

Nicolae, Veliș

Preocupare pentru 
ridicarea calificării

«
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da lalihte
(Urmare din pag. l-a)

HI
îndoială aceea a a-

Secția cazane a termocentralei 
Paroșeni. Cazanele murmură ne
întrerupt. Din cînd in cînd, prin 
orificiul de control, marea de 
flăcări agitată a focarului arunci 
reflexe purpurii pe chipul unui 
tînăr muncitor.

E Velicu Mircea, unul dintre 
cei mai pricepuți tablatori de la 
termocentrala Paroșeni

—Acul indicator al unui aparat 
începe să se agite tremurat, ner
vos, dar o serie de manevre pre . 
else executate de tablator îl re
aduc la poziția sa de dinainte. 
Acest lucru mă determină să-l 
întreb pe tovarășul Velicu.

— Ce ar însemna funcționarea 
cazanului sub temperatura nomi
nală, pentru aceeași sarcină ?

Răspunsul vine prompt.
— Funcționarea sub presiunea 

nominală, cu un singur grad, ar 
necesita un debit de apă sporit 
cu 4 tlh, iar acoperirea lui prin- 
fr-Un consum suplimentar de com
bustibil ar duce la ridicarea pra
fului de cost al energiei electrice. 
Or, dorința noastră este reduce
rea continuă a prețului de cost, 
prm respectarea parametrilor pre- 
vazuțt. Mărturie sint economiile 
realizate de această secție, 
mii care sint 
de mii.

înainte de 
termocentralei 
de panoul de 
togtafie de pe panou, ochii ageri 
ai tablatorului Velicu Mircea, ur- 

4k 7 măreau parcă destrămarea coloa- 
r nelor albe de fum, cu chipul lu- 
i minat de aceea mulțumire pe care 
( ți-o dă datoria împlinită.
\ IOSIF CRAC
7 corespondent

de ordinul

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tov. Ghioancă Victor, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Vorbitorul a sub
liniat rezultatele obținute de or
ganizația de bază în toate dome
niile de activitate. El a apreciat 
grija și preocuparea pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de par
tid, creșterea capacității organiza
ției de bază de a mobiliza mine
rii la înfăptuirea sarcinilor, ma
turitatea cu care s-au dezbătut 
problemele în cadrul adunării. 
Toate acestea, a arătat in conti
nuare tovarășul Ghioancă. consti
tuie o chezășie a îmbunătățim in 
viitor a indicilor tehnico-economid 
ai producției.
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nevranți și șefi de manevră pre 
cum și un curs pentru spălătorii 
de cărbune. Aceste cursuri își OO' 
încheia programul de invățămînt 
în luna noiembrie. Un alt curs 
pentru lucrătorii de la flotați?, 
urmat de zeci de muncitori, prin
tre care tov. Matei Ion, Vasian 
Petru, Wilk Emil. Kertesz Ale
xandru, Sălăgeanu Alexandru. 
Hegbeduș Elisabeta și-a început 
nu de mult activitatea, iar in 
curind vor fi înființate cursuri 
N.T.S. pentru diferite profesiuni.

O largă extindere a luat-o Ș‘ 
propaganda tehnică prin lecții 
conferințe, care are un rol impor
tant in îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale muncitorilor. A 
fost inaugurat un ciclu de con
ferințe pentru lucrătorii de la flo- 

cadrul căruia sini pro- 
12 expuneri.
aceste măsuri vin in 
ridicării calificării mun- 
cunoașteri; de către ei

tație. in 
gr a mate

Toate 
sprijinul 
dtorilor, 
a procesului tehnologic, fapt care 
duce nemijlocit la ridicarea pro
ductivității muncii, la realizarea 
cu succes a sarcinilor economice.
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înființarea de noi magazine 
și modernizarea celor existen
te a constituit și constituie fă
ră îndoială o preocupare per
manentă a conducerilor orga
nizațiilor comerciale. Păstra
rea acestor bunuri obștești in
să uneori a lăsat de dorit. Dacă 
odată cu venirea toamnei con
ducerea T.A.P.L. a luat măsuri 
de protejare a noii grădini de 
vară, iar restaurantul din Pe
trila, cofetăria și plăcintăria 
din Petroșani sînt curate, a- 
trăgînd pe consumatori, mai 
sint unități a căror gospodă
rire lasă de dorit. Oare crama 
„Odobești" din Petroșani, ma
gazinul alimentar din Aninoa- 
sa, cel industrial din Uricani, 
depozitele de mărfuri din Vul 
can și Lupeni și alte unități 
nu fac parte din bunurile ob
ștești ce trebuie gospodărite 
cu chibzuință ? Totuși, ele sint 
lăsate pradă deteriorării cînd 
știut este faptul că o repara
ție mică făcută la timp scu
tește de executarea unor re
parații mari și costisitoare. 
Deputatul Kriștaly Ludovic a 
arătat că nici in prezent n-a 
fost terminată reparația ma
gazinului alimentar din Pe
trila. deși în aceeași perioadă 
de timp constructorii din lo
calitate au inălțat 3 blocuri 
cu zeci de apartamente.
Aprovizionarea de iarnă 

să fie făeută la timp!
Printre problemele cele mal 

arzătoare și la ordinea zilei 
discutate In cadrul sesiunii a

tone 
219 

tone 
mai

gazeta de perete în concurs
Gazeta de perete „Minerul *, 

organ de presă al comitetului 
de partid și al sindicatului 
minei Lupeni, desfășoară o ac
tivitate bună. Ea a ciștigat nu
meroase diplome și mențiuni 
In concursurile organizate in
tre gazetele de perete din Va
lea Jiului.

Colectivul gazetei de perete 
și-a anunțat participarea la 
concursul gazetelor de' perete, 
organizat de către ziarul nos
tru. îndrumat de comitetul de 
partid, colectivul gazetei de 
perete „Minerul" și-a fixat 
obiective ținind cont de crite
riile de participare la concurs.

Primul pas a fost făcut cu 
lărgirea colectivului de cores
pondenți voluntari, cu Încă 25 
muncitori mineri, tehnicieni și 
ingineri și cu întocmirea pla
nului de acțiune. In colecti
vul lărgit au intrat minerii 
șefi de brigadă Onișor Nico
lae, Ghioancă Sabin, ing. Stă-

econo- e nescu Eugen, de la sectorul m 
sutelor j aj mjnej Marton Dionisie, Po- 

Ș pa Ioan, Nagy Andrei, Dobai 
poarta ioan, Lukâcs Andrei, Sălceanu 

Petru, Rotaru Dumitru, Diana 
Chițu și alții.

A fost lărgit, de asemenea, 
colectivul de colaboratori al 
gazetei de perete. In acest co
lectiv au fost coptați tovară
șii Nagy Carol, Dodoacă Pan- 
telimon și Drîmboreanu Pa
vel, maiștri mineri, Furdui 
Petru și Predoșan loan, pre
ședinți de comitete de secție

a ieși pe 
am dat cu ochii 
onoare. Dintr-o fo-

sindicală. ing. Chirculescu Doi
na, Kirăly Zoltan, contabilul 
șef al exploatării, Lâszlo Ale
xandru, șeful serviciului de 
planificare și alții.

Curind după anunțarea par
ticipării la concurs, la mina 
Lupeni s-a petrecut un fapt 
care merita o atenție deose
bită din partea colectivului 
gazetei de perete: realizarea 
angajamentului sectorului HI 
al minei de a da peste sarci
nile anuale de plan 30.000 to
ne de cărbune.

Dovedind inițiativă și ope
rativitate, colectivul gazetei de 
perete a scos cu acest prilej 
o ediție specială. Ediția spe
cială a apărut sub o formă 
vie, atractivă și bogată în 
conținut.

Articolul de fond, de exem
plu, semnat de ing. Stănescu 
Eugen oglindea entuziasmul 
brigăzilor miniere in îndepli
nirea și depășirea sarcinilor 
de plan șl a angajamentelor 
luate precum și succesele ob
ținute de acestea printr-o 
muncă susținută și prin apli
carea valoroasei inițiative „Nici 
un vagonet de cărbune rebu- 
tat pentru șist".

Colectivul gazetei de perete 
și-a propus să facă nu numai 
popularizarea succeselor obți
nute ci și mobilizarea întregu
lui colectiv al minei la reali
zarea angajamentelor luate. In

acest scop a fost inițiată ru
brica „Cuvîntul brigadierilor 
fruntași" prin care au fost pu
blicate noile angajamente lua
te de acei care s-au dovedit 
de atîtea ori că-și respectă cu- 
vlntul dat.

Prin această 
gul colectiv ăl 
că frontaliștii 
sint hotărîți să 
plan, pînă la sfîrșitul anului, 
încă 5.000 tone de cărbune de 
cea mai bună calitate, din ca
re cantitate minerii din aba
tajul 2 vest vor da 2.000 tone 
de cărbune, brigada lui Ghi
oancă Sabin. 1.500 tone, iar 
celelalte brigăzi între 200-500 
tone de cărbune.

Noua ediție a gazetei de pe
rete apărută recent este con
sacrată dezbaterii cifrelor de 
plan pentru anul 1963 și ale
gerii organelor conducătoare 
de partid.

Colectivul gazetei de perete 
„Minerul", de la mina Lupeni 
a intrat in concurs cu hotă- 
rîreă să facă din gazeta de 
perete un puternic factor mo
bilizator la realizarea sarcini
lor de plan și a angajamen
telor luate de colectivul minei 
Lupeni, să contribuie la lichi
darea lipsurilor și să se men
țină pe loc de frunte între co
lectivele gazetelor de perete 
ale Întreprinderilor din Valea 
Jiului.

AVRAM MICA 
activist sindical — mina Lupeni

rubrică Intre - 
minei a aflat 
sectorului HI 
mai dea peste

(mliol atenției
fost fără 
provizionării de iarnă a oa
menilor muncii. Măsuri au fost 
luate încă din luna iunie. Ți- 
nindu-se cont de consumul din 
anul precedent, precum și de 
lipsurile avute în aproviziona
rea populației cu legume, 
fructe și zarzavaturi, în acest 
an se vor primi cu 645 
cartofi, 309 tone ceapă, 
tone rădăcinoase, 414 
varză, 653 tone fructe 
mult decît anul trecut.

încheierea de contracte ou 
furnizorii, întocmirea de gra-> 
fice de livrare contribuie la 
aprovizionarea ritmică' și a- 
bundentă. S-au luat, de ase
menea, măsuri de pregătire a 
spațiilor de depozitare, butoa
iele și borcanele sînt curățite 
pentru conservarea produselor 
semiindustriale. La centrul de 
semiindustrializare se vor con
serva pentru iarnă 20 tone di
ferite conserve de legume, 25 
tone bulion, 120 tone varză 
murată, 100 tone gogonele etc.

Pentru a evita aglomerațiile, 
s-au luat măsuri de înființare 
de centre de desfacere volan
te la Petroșani, Petrila, Lu
peni, Vulcan și Iscroni, Intro- 
dueîndu-se totodată sistemul 
de aprovizionare cu cartofi la 
domiciliu. Măsuri sint multe 
șl bune. Asigurarea aprovizio
nării populației pentru iarnă 
depinde însă de felul în care 
ele vor fi duse la Îndeplinire 
în timpul cel mai scurt.

In încheierea sesiunii a luat 
cuvîntul tovarășul Lazăr Da
vid, prim-secretar al Comite- ’ 
tului orășenesc de partid Pe-j 
troșani. Vorbitorul a subliniat •; 
faptul că asigurarea unei a- j 
provizionări ritmice și din a-'i 
bundență a oamenilor muncii, 
deservirea promptă și civili-’ 
zată a consumatorilor, trebuie» 
să stea în permanență în cen
trul atenției comitetului eace- 
cutiv.

Conducerile organizațiilor 
comerciale vor trebui, la rîn- 
dul lor, să folosească din plin 
parcul de mașini de care dis
pun, să plece urechea la sesi
zările oamenilor muncii și să 
ia măsuri de remediere 'a lip
surilor semnalate. La rîndul ei, 
Secția comercială a sfatului 
popular va trebui să lichideze 
cu lipsurile, să-și îndeplineas
că cu mai mult simț de răs
pundere rolul de îndrumător 
și coordonator al organiza
țiilor comerciale.

. Urmărirea prin grafic a pla
nului de livrări, ținerea unei 
legături permanente cu furni
zorii, însilozarea din timp a 
produselor ce necesită acest lu
cru, vor contribui la o apro
vizionare bună și ritmică a 
populației Văii Jiului cu le
gume, fructe și zarzavaturi.

Prin străduința tuturor ace
lor care răspund de buna a- 
provizionare a celor ce mun
cesc, aceăsta se va îmbună
tăți tot mai mult spre mulțu
mirea oamenilor muncii din 
Valea Jiului.



Tovarășii fibeoroiie Gbeorgbiu-Dej 
$i Ion Obeofflhe fflaurer 

ao părăsit Tașkentnl 
,TAȘKENT 29 (Agerpres).
In dimineața zilei de 29 sep

tembrie, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu, au 
părăsit Tașkentul, îndreptîn- 
du-se spre Indonezia. La ple
care, pe aeroportul din Taș- 
kent, au fost salutați cu căl
dură de conducători de partid 
și de stat din R.S.S. Uzbekă, 
de reprezentanți ai vieții cul
turale și obștești din capitala 
Uzbekistanului.

întrevedere între A. Gromîko și K. Menon
NEW YORK 29 (Agerpres). 

TASS transmite:
La 28 septembrie șeful delega

ției sovietice la cea de-a 17-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., A. A. Gromîko; minis-

----- ----------- ©

In apărarea lui James Meredith
NEW YORK 29 (Agerpres) 

TASS transmite :
Conducătorii Partidului Comu

nist din S.U.A. Gus Hali și Ben
jamin Davis au adresat președin
telui S.U.A., Kennedy, o telegra
mă de protest în legătură cu acțiu
nile sălbatice ale rasiștilor din 
statul Mississippi care se opun în
scrierii la Universitatea din acest 
stat a primului student negru, Ja
mes Meredith.

Pentru a pune capăt nesupunerii 
autorităților statului Mississippi, 
pentru a le sili să-1 primească pe 
Meredith la universitate și pentru 
a restabili autoritatea constituțio
nală în acest stat, se spune în te
legrama publicată de ziarul „Wor
ker", este necesară exercitarea în
tregii puteri executive de către 
președintele Statelor Unite. Nesu
punerea criminală a guvernatoru
lui Barnett, constituie o incitare 
directă la teroare rasistă împotri
va populației negre din statul Mis- 
sissipi și din întregul sud și cre
ează în toată țara o primejdioasă 
criză constituțională. Insistăm să 
fie dați în judecată guvernatorul 
statului Mississippi, Barnett și se
natorul Eastland ca complice al 
acestuia. Inisistăm ca Meredith să 
fie primit imediat la Universitatea

Dificultățile economiei 
portugheze

ROMA 29 (Agerpres).
„ Dificultățile economice portu

gheze cresc mereu"; scrie ziarul 
financiaro-economic italian „Ore 
12".

Intr-o corespondență din Lisa
bona publicată în acest ziar se 
vorbește despre „serioasa încorda
re în relațiile dintre metropolă și 
teritoriile sale de peste mări" și 
se arată că ;,cheltuielile militare 
au fost o povară grea și au ter
giversat dezvoltarea economiei".

Agricultura în care lucrează 60 
la sută din populație a decăzut în 
ultimii ani, scrie ziarul. Investi
țiile de stat au fost mai reduse 
în primii doi ani ai planului de 
șase ani decît se prevedea și a- 
nume cu 27 la sută mai mici în 
1959 si cu 10 la sută mai mici 
în 1960.

Conducătorii pomîni au sosit 
la Calcutta

CALCUTTA 29 (Agerpres) — 
Corespondență specială :

Sîmbătă, la ora 14 (ora lo
cală), avionul cu care tovară 
șui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
împreună cu tovărășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu călătoresc spre Indo 
nezia, a aterizat pe aeroportul 
marelui oraș indian Calcutta.

Din partea guvernului statu
lui Bengalul de vest, condu
cătorii țării noastre au fost 
intîmpinați de Benarji, minis
trul finanțelor, de Gupta, șe-

trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
s-a întâlnit la reședința delegației 
sovietice cu șeful delegației indiene 
Krishna Menon, ministrul apără
rii al Indiei, și a avut cu el o 
convorbire prietenească.

din Statul Mississippi, să i se asi
gure apărarea și să fie folosită 
autoritatea privind armata confe
rită președintelui de către consti
tuție, pentru restabilirea legalității 
și ordinei în statul Mississippi.

Neliniște în cercurile conducătoare 
engleze

LONDRA 29 (Agerpres).
Pe măsură ce se apropie ziua 

de 3 octombrie — „Miercurea nea
gră", cum denumește presa bur
gheză ziua în care urmează să aibă 
loc greva generală a feroviarilor, 
autoritățile engleze și cercurile de 
afaceri din Anglia sînt cuprinse 
de o neliniște tot mai mare. La 27 
septembrie primul ministru Mac
millan a convocat în legătură cu 
aceasta o ședință extraordinară a 
cabinetului.

Un comitet guvernamental 
special a elaborat în colaborare cu 
poliția rutieră a Scotland-Yard- 
ului un plan pentru evitarea blo
cării șoselelor deoarece la 3 oc
tombrie automobilele vor deveni

PRAG A. — Federația Sindi
cală Mondială a exprimat condo
leanțe Congresului Sindicatelor din 
Aden, rudelor fi prietenilor pa- 
trioților care au pierit în urma 
represiunilor inumane ale colonia
liștilor.

PARIS. — La Paris s-a anun
țat că în Bretania și într-o serie 
de alte regiuni ale Franței nu vor 
fi introduse noile tarife feroviare. 
Guvernul a fost nevoit să cedeze 
în fața puternicului val de pro
teste stîrnit de intenția de a ma
jora taxele de transport la încăr
căturile pe căile ferate.

ROMA. — Senatorul Emilio 
Lussu, fruntaș de seamă al vieții 
publice, membru al Comitetului 
Central al Partidului Socialist ita
lian a declarat într-un interviu a~ 
cordat agenției TASS că -„apro
bă pe deplin fermitatea cu care 
Uniunea Sovietică pune problema 
păcii și războiului în fața tuturor 
popoarelor".

PARIS. — In dimineața zilei de 
28 septembrie s-a deschis la Vichy 
Congresul Partidului republican ra
dical și radical socialist Congresul 

ful secretariatului guvernului 
și de alte persoane oficiale.

A fost prezent Iancu Hora- 
țiu ambasadorul R.P. Romîne 
în India.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, reprezentanții consulari 
și comerciali ai țărilor socia
liste acreditați la Calcutta, 
precum și consulul general al 
Indoneziei.

Padmaja Naidu, guvernatoa- 
rea statului Bengalul de vest, 
care este bolnavă, a transmis 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej o scrisoare de salut, 
urîndu-î bun venit. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
mulțumit pentru mesaj și a 
urat d-nei Padmaja Naidu 
grabnică însănătoșire.

De-a lungul străzii princi
pale Central Avenue de la ae
roport pînă la reședința rezer
vată conducătorilor romîni, mii 
de locuitori ai Calcuttei au 
salutat călduros pe înalții oas
peți.

Ziarul „Statesman", care a- 
pare după-amiază, a publicat 
știrea despre sosirea conducă
torilor Republicii Populare 
Romîne la Calcutta.

mijlocul principal de comunicație. 
Au fost suspendate toate conce
diile polițiștilor din serviciul cir
culației.

Totodată presa, radioul și tele
viziunea au desfășurat o campa
nie propagandistică, încercînd să 
obțină torpilarea grevei.

Conducătorii Sindicatului fero 
viarilor nu se lasă înduplecați de 
stăruințele și manevrele Comisiei 
britanice a transporturilor, insis- 
tînd ca guvernul să renunțe fără 
rezerve la planul său de închide
re a celor 12 ateliere de cale fe' 
rată. Prin închiderea acestor ate
liere, aproximativ 20.000 de mun
citori vor rămîne fără lucru 

urmează să stabilească tactica 
partidului în legătură cu proiectul 
de reformă constituțională prezen
tat de guvern.

De fapt o serie de lideri ai 
acestui partid și-au precizat po
ziția în această problemă. Mulți 
conducători ai radicalilor au de
clarat că ei se pronunță catego
ric împotriva alegerii președinte
lui republicii prin vot universal, 
iar conducerea partidului a anun
țat că va duce o campanie pentru 
ca în cadrul referendumului să se 
răspundă ;,Nu“.

LONDRA. — Organizației en
gleze -„Mișcarea pentru dezarmarea 
nucleară" nu i s-a permis să or
ganizeze o demonstrație la Llan
dudno (Walesf la 13 octombrie 
deoarece în această zi primul mi
nistru al Angliei, Macmillan, ur
mează să ia cuvîntul la confe
rința anuală a partidului conser
vator.

NEW YORK.— La 28 sep
tembrie a sosit la New York pri
marul vestberlinez Brandt După 
cum transmite agenția Associated 
Press, el se va întîlni cu secre-

NEW YORK 29 (Agerpres).
In ședința din după-amiaza zi

lei de 28 septembrie a Adunării 
Generale primul a luat cuvîntul 
ministrul afacerilor externe al 
R.P. Mongole. El a declarat că 
politica externă a guvernului său 
se bazează pe principiul coexisten
ței.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Mongoliei a declarat că guvernul 
său sprijină cu căldură propune
rea cu privire la crearea unor zo
ne denuclearizate în Extremul O- 
rient și în regiunea Oceanului 
Pacific.

de-
si

In cuvîntarea sa ministrul afa
cerilor externe al Columbiei, n-a 
făcut altceva decît să atace mate
rialismul, și să aducă elogii 
legatului american Stevenson 
;,inițiativei libere".

Quinim Folsena, ministrul 
cerilor externe al Laosului,- a

afa- 
de-

Programul guvernului 
Republicii Democrate Populare Algeria

ALGER 29 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul din Alger al agenției France 
Presse, în seara zilei de 28 sep
tembrie Ben Bella, primul ministru 
al Republicii Democrate Populare 
Algeria, a prezentat în Adunarea 
Națională Constituantă programul 
guvernamental.

Ben Bella a declarat că guver
nul său va promova o politică dc 
neutralitate și de neaderare la 
blocuri. El a declarat că Algeria 
va rămîne credincioasă prietenilor 
cîștigați în anii îndelungați ai răz
boiului de eliberare.

Referindu-se la viitoarele rela
ții cu Franța, primul ministru a 
arătat că guvernul său va respec
ta acordurile de la Evian. „Tre
buie să găsim o formulă de co
laborare cu Franța, a declarat el; 
care să asigure între noi relații 
de la egal la egal".

Trecând apoi la analizarea po
liticii interne, Ben Bella a arătat 
că guvernul se va ocupa în primul 
rînd de înfăptuirea reformei agra
re care „va determina întreaga po
litică internă a guvernului". El 
a subliniat că guvernul intențio
nează „să ia măsuri speciale" pen
tru a acorda ajutor țăranilor mici 
proprietari de pământ. Primul mi
nistru a declarat că guvernul său 
va desfășura o luptă activă împo- 

tarul de stat Dean Rusk și cu 
președintele John Kennedy.

DJAKARTA. — La Djakarta 
se desfășoară primul seminar na
țional în problemele industriei 
turistice. Luînd cuvîntul la deschi
derea seminarului, Leimena, loc
țiitor af ministrului prim, a de
clarat că turismul are o mare im
portanță economică. El a arătat 
că guvernul indonezian va face în
semnate investiții în vederea cons
truirii de hoteluri și alte facili
tăți turistice.

DJAKARTA. — Intr-o decla
rație făcută unui corespondent al 
agenției Antara, Notohamiprodjo, 
locțiitor al ministrului prim pentru 
problemele financiare ale Indone
ziei, a subliniat că în fața perico
lului Pieței comune europene este 
necesar ca Indonezia să strîngă 
legăturile economice cu țările care 
nu fac parte din acest organism, 
inclusiv cu țările lagărului so
cialist.

NEW YORK. — Comitetul 
executiv al secției americane a 
Ligii internaționale a femeilor care 
luptă pentru pace și libertate a 
adoptat în cadrul unei ședințe la 
Philadelphia o rezoluție chemînd 
guvernul Statelor Unite să reia 
relațiile diplomatice și comerțul cu 
Cuba. 

clarat că locuitorii țării sale au 
întîmpinat cu multă satisfacție a- 
cordul cu privire la crearea unui 
Laos independent, unit și neutru. 
El a amintit că acordul de la Ge
neva recunoaște țării sale dreptul 
de a refuza orice apărare din par
tea blocurilor militare, inclusiv 
S.E.A.T.O. Folsena a arătat că 
guvernul său este gata să ia orice 
măsuri pentru garantarea neutrali
tății și inviolabilității teritoriale a 
Cambodgiei vecine.

Delegatul Boliviei care a luat 
ultimul cuvîntul a vorbit despre 
naționalizarea bunurilor marilor 
monopoluri și despre reforma a- 
grară din țara sa. El și-a consa
crat o parte din cuvîntare conflic
tului dintre Bolivia și Chile în le
gătură cu folosirea porturilor ma
ritime.

Cu aceasta ședința Adunării Ge
nerale a luat sfîrșit.

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

triva șomajului și va promova po
litica de industrializare a țării.

In continuare Ben Bella a de
clarat ;,Reorganizarea armatei 
populare naționale va da posibili
tate tuturor celor ce vor părăsi 
rîndurile ei să ia parte la viata 
administrativă, politică și obș
tească a țării. In scurt timp armata 
noastră va fi total unificată. Ea 
va lua, de asemenea, parte la în
deplinirea sarcinilor sociale și e- 
-onomice".

După cum a declarat Ben Bella, 
în ansamblu, politica guvernului 
se bazează pe programul adoptata 
la Tripoli.

PROGRAM DE RADIO
l octombrie

PROGRAMUL I. 7,10 Estrada 
dimineții, 8,00 Sumarul presei 
centrale, 8,30 Selecțiuni din ope
reta „Culegătorii de stele" de 
Florin Comișel, 9,00 Tinerețea ne 
e dragă, 10,00 Cîntă cotul de co
pii al Radioteleviziunii, 10,30 Lu
crări de compozitori din diferite 
orașe ale țării, 11,30 Muzică de 
cameră, 12,00 Muzică ușoară ro- 
mînească, 12,30 Muzică populară 
romînească și a minorităților na
ționale, 13,10 Concert distractiv, 
14,00 Melodii de estradă, 15,00 
Muziaă ușoară sovietică interpre
tată de Nina Dorda și Mark Ber
nes, 16,15 Vorbește Moscova 1; 
17,10 „Partidul, călăuză în victo
rii" — program de cîntece, 19,20 
Interpreți în studio, 20,15 Muzică 
populară din R-P- Chineză, 21,25 
Din folclorul popoarelor, 23,10 
Concert de noapte. PROGRAMUL 
II. 13,00 Cîntece populare româ
nești interpretate de Dan Moises- 
cu, 13,22 Concert de prînz, 14,30 
Muzică de estradă din țări socia
liste, 15,37 Melodii populare ro- 
mînești, 16,30 Dansuri din opere, 
17,00 Melodii de muzică ușoară, 
18,05 Muzică simfonică cerută de 
ascultători, 19,00 Muzică populară 
din Ardeal, 20,45 Jocuri populare 
romînești interpretate la acordeon, 
22,30 Melodii de dragoste.
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CINEMATOGRAFE
1 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Fantomele din Spessart : Al. Sa
bia: Vîntul sudului : ANINOA- 
SA : Intoarce-te ; VULCAN : Al 
9-lea cerc. (Responsabilii cinema
tografelor Petrila, Lonea, Live- 
zeni, Vulcan, Paroșeni, Lupeni. 
Bărbăteni nu au trimis programa
rea filmelor pe luna octombrie).


