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Succese ale minerilor 
aninoseni

Brigada cu cele mai frumoase 
realizări

Numele brigăzii 
duse de 
cisc de 
al minei 
lipsit în

a lui de pe panoul frunra- 
”șilor. Minerii din accac 

tă brigadă, 
tr-un abataj 

.<ăst|jfnate în stratul 15.
• Atf depășit sarcinile d; 

plan în fiecare lună. Ast 
fel, în 9 luni, brigada a 
extras peste plan 3.300 
tone de cărbune. La ba-

con-
Schneider Fran- 
la sectorul Iii 
Aninoasa nu a 
tot cursul anu-

din aceas- 
lucrînd în- 

cu trepte

za acestei depășiri a stat 
creșterea continuă a 
ductivității muncii, 
medie, randamentul 
nut de 
Schneider 
planificat 
cărbune 
brigadă
în mod deosebit minerii 
Petrie Iosif, Toma Ioan, 
Mirea Traian. Feher Mi
hai, Ciobanu Gheorghe. 
Pană Nicolae și Sâran 
Ioan.

pro- 
In 

obți- 
lui

pe cel 
o tonă de

brigada 
întrece
cu
pe post. Din
se evidențiază

Consum redus de lemn
Colectivul minei Ani - 

noasa pune mare accent 
pe reducerea consumului 
de lemn. In abataje lem
nul pentru susținere este 
folosit în mod rațional. 
Multe brigăzi fac impor
tante economii, prin fo
losirea la bandaj are a
lemnului vechi, recupe 
rat. Buna gospodărire a 
lemnului începe încă dc- 
la suprafață. Muncitori1 
sectorului VII se stră
duiesc să trimită în sub
teran cantitățile necesare 
de lemn și de dimensiu
nile cerute. Din cadrul 
acestui sector se eviden 
țL?z^ tinerii Burlec Ghe

măsurilor 
și intere- 
reducerea 
lemn, la

orghe, Galfi Laszlo, Po
dani Mihai, Brădățan 
Samoilă și Doja Pavel.

Mulțumită 
organizatorice 
sului pentru 
consumului de
mina Aninoasa consumul 
specific la acest material 
pe luna septembrie a fost 
mai mic decit cel planifi
cat cu 0.300 m.c. pe 
1000 tone de cărbune ex
trase. Cele mai frumoase 
rezultate le-au 
sectoarele III și 
au realizat un 
mai mic ca cel 
cu 6 și. respectiv. 2,840 
m.c./1000 tone

obținui 
IV care 
consum 

prevăzut

ț^z| tinerii Burlec Ghe- m.c./1000 tone

Realizări ale electromecanicilor
Colectivul sectorului e- 

lectromecanic al minei 
Aninoasa sprijină cu e- 
forturi susținute procesul 
de producție. Echipele 
de muncitori de aici se 
străduiesc să execute lu- 

Atrări de revizie, reparații 
Tși întreținere la utilaje în 
termen redus. Echipa 
condusă de Puncsy Iosif 
confecționează armături 
metalice pentru sectoarele 
1. IV și V. Armăturile 
sînt executate întotdeau
na la timp. La reparații 
capitale se evidențiază 
muncitorii din echipa lui 
Vulc Aurel. Ei au repa

rat împingătorul electro
pneumatic din circuitul 
puțului principal, lanțul 
elevator de la orizontul 
7 Aninoasa și o colivie 
basculantă pentru puțul 
auxiliar. La repararea 
vagonetelor se remarcă 
echipa lui Damaschin 
Ilie. Numai în septem
brie ea a reparat
3000 de vagonete. Buna 

a compre- 
și pompelor o

eca.

funcționare 
soarelor
asigură 
echipa 

lui 
Jurca O.

Printre schimburile fruntașe 
Wcare lucrează în secția de pre

parare chimică de la Viscoza 
Lupeni se numără și cel con
dus de tînărul Cîrhoată Ștefan.

IN CLIȘEU : Cîrhoată Ștefan 
alimentînd una din barate.

Natura a început să îmbrace mantie de 
toamnă. Blocurile din clișeu, șoseaua asfaltată 
imprimă însă decorului un aspect primă văra
tic. Așa e de fapt Întregul oraș minier Uricani. 
Ca și locuitorii săi, orașul iși trăiește primă
vara vremurilor noi sub a cărui soare și-a 
înălțat blocurile.

ȘTIRI C
Ciclu de conferințe 

la sate

ra- 
un 
pe

ca

Recent, din inițiativa 
Comisiei pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cul- 
tural-științifice s-au or
ganizat în cadrul celor 10 
cămine culturale din 
za orașului Petroșani 
dclu de conferințe 
teme medicale.

Pînă în prezent, în
drul acestor cămine cul
turale au fost ținute un 
număr de 20 de confe
rințe care au fost audia
te de peste 2.500 oameni 
ai muncii. Printre aces
tea se numără conferin
țele : „Hepatita croni
că", „Boala ulceroasă". 
„Bolile transmisibile la 
copii", „Vitaminele și

DJAKARTA 3. De la trimisul 
special 
țeanu:

Cea 
care o 
Gheorghe Gheorghiu-Dei, împreu
nă cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Cotneliu Manescu, a 
fost consacrată vizitării marelui 
șantier al hidrocentrale» de la Dja- 
tiluhur, unul din principalele o- 
biecrive ale planului 
al Indoneziei.

împreună cu înalții 
mini la Djatiluhur a 
dintele dr. Sukarno, 
Ahem Erîngradja, ministrul mun
cii, Kadarusman, ministru al pro
curaturii, Ichsan, secretar de stat, 
generalul de brigadă Ibrahim Ad- 
jie, comandantul teritorial al Ja- 
wei de vest, Mashude, guvernato
rul Jawei de vest, și alte persoa
ne oficiale.

De la Djakarta pmă la fluviul 
Tjitarum, unul din cele cinci mari 
fluvii ale insulei Jawa, pe care se 
construiește marea hidrocentrală, 
sînt 120 de km. Drumul străbate 
locuri și localități de o deosebită 
frumusețe. Convoiul de mașini a 
trecut printre plantațiile de cauciuc 
și păduri de tek, printre bananieri 
și cocotieri.

Cel mai frumos, cei mai 
sionant aspect al călătoriei 
însă entuziasmul zecilor și 
de mii de oameni care de-a 
întregului drum de 120 de km.. 
și mai ales în localitățile impor
tante, i-au așteptat pe oaspeții ro- 
mini și i-au salutat cu însuflețire 
au dansat și cântat. Pretutindeni

ai

de-a 
face

Aserpres, Ioc Gâlâ-

treia zi a vizitei pe 
in Indonezia tovarășul

de opc ani

oaspeți ro- 
sosit preșe- 
precum și

impre- 
a fost 
zecilor 
lungul

solii poporului prie- 
atunci cînd aceștia 
de la Djatiluhuc și

fluturau stegulețe ale Republicii 
Populare Romine, alături de stegu- 
lețele alb-roșii ale Indoneziei. Zed 
de mii de indonezieni au ținut să-i, 
întîmpine pe 
ten romîr. și 
s-au înapoiat 
la Djakarta.

„Sahabat“ — prietenie ; „Mer- 
deka" — libertate erau cuvintele 
care răsunau cel mai puternic în 
aclamațiile de salut ale populației. 
^Merdeka" a fost lozinca de lup
tă a poporului indonezian în tim
pul îndelungatei robii coloniale, 
„Merdeka" este astăzi expresia 
bucuriei de a trăi în libertate și 
totodată salutul care se adresează 
oaspeților dragi, prietenilor.

Pe șantierul marelui baraj, con
ducătorii statului romin au fost 
primiți de Sargito Sarwond, se
cretar general al Ministerului Lu
crărilor Publice, care le-a dat am
ple explicații asupra caracteristici
lor construcției. Această mare lu
crare are o însemnătate deosebită 
pentru economia Indoneziei, pen
tru dezvoltarea bazei sale ener
getice. Hidrocentrala va juca un 
rol important în viața populației din 
insula Jawa, pe care trăiește aproape 
două treimi din populația țării. Acest 
complex energetic, prevăzut să in
tre în funcțiune 
ani. va produce 
energie electrică, 
tralele electrice

in următorii trei 
150.000 de kW 

împreună cu cen- 
existente și cu

(Continuare în pag. 4-a)

rolul lor in organism" 
Conferințele s-au bucurat 
de apreciere din partea 
auditoriului.

0 nouă bibliotecă
Nu de mult, la Bani

ța a luat ființă o nouă 
bibliotecă comunală. Pen
tru început, această bi
bliotecă a fost înzestra
tă cu un număr de a- 
proape 400 volume de 
cărți și broșuri în valoa
re de 2.246 lei.

Prin înființarea acestei 
biblioteci, muncitorii și 
țăranii întovărășiți din 
comuna Banița au posi
bilitatea de a-și ridica 
nivelul lor politic și cul
tural.

K. BALȘAN 
corespondent

Brigada condusă de Zaharia Vasile de la sectorul II al mi
nei Petrila depășește lunar sarcinile sale de plan cu 8—15 la 
sută. La obținerea acestor rezultate schimbul minerului Cio- 
banu Tudor nu-și precupețește eforturile pentru a aduce o 
contribuție substanțială.

IN CLIȘEU: Schimbul con dus de Ciobanu Tudor înainte 
de a intra în mină.

Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

Cu înalt simț de răspundere
Comuniștii care au luat cu- 

vîntul la adunarea de dare de 
seamă și alegeri din organiza
ția de bază a sectorului II de 
la mina Petrila au arătat cu 
mindrie că în perioada care a 
trecut de la ultima adunare 
de alegeri a crescut exigența, 
spiritul de răspundere al bi
roului organizației de bază, a 
tuturor comuniștilor din sec
tor pentru îndeplinirea sarci
nilor pe care Congresul al 
III-lea al partidului le-a pus 
în fața industriei carbonifere. 
Biroul organizației de bază a 
îndrumat mai competent acti
vitatea politico-organizatorică 
în vederea îmbunătățirii indi
cilor tehnico-economici ai pro
ducției. Membrii biroului au 
fost repartizați să răspundă 
de organizarea îndeplinirii u- 
nor sarcini concrete de pro
ducție. S-a creat un larg ac
tiv fără de partid care a fost 
atras în studierea și rezolva
rea celor mai importante pro
bleme din diferite sectoare de 
activitate. Rezultatul unei 
astfel de munci se concreti
zează în succesele obținute. 
In primul semestru al anului

de avansare 
față de cele

analizat cu 
de- 
atît

Și

să amintim prin- 
fruntașe pe cele 

comuniștii Firoiu

colectivul sectorului II al mi
nei Petrila a ciștigat drapelul 
de sector fruntaș pe bazinul 
carbonifer aj Văii Jiului. In 
perioada care s-a scurs din a- 
nul acesta minerii sectorului 
au trimis industriei noastre 
socialiste 3.867 tone de cărbu
ne peste plan? iar majoritatea 
brigăzilor au realizat o pro
ductivitate sporită față de cea 
planificată.

Se cuvine 
tre brigăzile 
conduse de
loan, Zaharia Vasile, Cristea 
Nicolae care au extras între 
500—800 tone de cărbune de 
calitate peste plan. Sînt dem
ne de laudă și succesele do- 
bîndite in producție de comu
niștii Moldovan Iosif, Stoices- 
cu Gheorghe și alți oameni 
înaintați din sector care, la 
îndemnul organizației de 
partid, a biroului ei au pre
luat brigăzi rămase în urmă 
pe care au reușit să le ridice 
la nivelul celor fruntașe. In 
adunarea de alegeri s-au ros
tit cuvinte frumoase și despre 
munca însuflețită a minerilor 
din brigăzile de la pregătiri

rău pe care va tre- 
combatem. In men- 
conducerii sectorului 

automulțumire ne- 
spuneau mai

conduse de comuniștii Kibedi 
Adalbert, szabo Martin și Ro- 
potă Mihai care lună de lună 
au obținut viteze 
mult superioare 
planificate.

Comuniștii au
mult simț de răspundere 
ficiențele care au existat 
în organizarea muncii cit 
în felul de lucru al fostului
birou al organizației de bază. 
La discuții s-au făcut o serie 
de propuneri menite să ducă 
la îmbunătățirea activității 
organizației de bază.

— E adevărat că în secto
rul nostru s-a muncit, dar e- 
xistă un 
bui să-1 
talitatea 
există o
justificată 
mulți vorbitori. Ea ne face să 
ne culcăm pe laurii victoriei, 
să nu vedem rezervele care ar 
mai putea fi valorificate.

Așa cum a arătat darea de 
seamă prezentată de tovară
șul Cenaru Gheorghe, secreta
rul organizației de bază, cît 
și discuțiile purtate de comu
nistul Bercean Lucian, reali-

cu inginerul Felea Mircea, 
a asigurat fronturi deschi
de rezervă în proporție de 
la sută cum este prevăzut 
planul de măsuri tehnicoH|

zările sectorului pe trimestrul 
III nu s-au ridicat la nivelul 
posibilităților. Din cauză căi 
conducerea sectorului, în frun-ț 
te 
nu 
se 
20 
în
organizatorice al sectorului, mi- 
nerii de aici au rămas datorii 
patriei cu însemnate cantități 
de cărbune, depășind totodată^ 
cu 124.000 lei prețul de cost 
al producției.

In dezbateri comuniștii Or
ban Iosif, Stăuceanu Gheor- 
ghe și alții au menționat fap
tul că pe viitor este necesar 
să fie create cel puțin 5 fron
turi de lucru în rezervă, să1 
existe o preocupare mai ma-: 
re față de aprovizionarea lo
curilor de muncă cu materia- 
le, să fie create brigăzilor con
diții optime de lucru pentru 
îndeplinirea încă de pe acum 
a indicilor de plan prevăzuți 
pe luna decembrie a. c. și ia
nuarie 1963.

Vorbind despre 
reducerii prețului 
tona de cărbune
ginerul șef al exploatării a a- 
rătat că în sectorul II este 
încă ridicat consumul de ex-

importanța 
de cost pe 
extrasă, în

(Continuare in pag. 3-a)



Pentru tineri — acțiuni 
atractive, bogate în conținut F

J

E sfîrșit de schimb. Prin 
porțile exploatărilor miniere, 
ale uzinelor și întreprinderi
lor se revarsă pe străzi sute 
și mii de tineri. Ii așteaptă 
o după-amiază liberă, mai 
multe ore de odihnă, de re
creare. Ce vor face tinerii în 
această după-amiază ? Iată 
o întrebare pe care și-o pun 
mulți tineri, dar pe care tre
buie să și-o pună mai ales 
organizațiile U.T.M., chema
te șă asigure tinerilor petre
cerea plăcută și educativă a 
timpului liber.

Datorită grijii pe 
partidul și guvernul 
poartă, tinerilor le-au 
create posibilități in 
domeniu. Avem cluburi
cu săli de lectură, șah, biblio
teci în care își desfășoară 
activitatea numeroase for
mații cultural-artistice; a- 
vem teatre, cinematografe, 
universități populare toate 
oferind tinerilor posibilita
tea de a-și petrece timpul 
liber în mod plăcut și util. 
Terenurile și sălile de sport, 
munții și pădurile minunate 
care înconjoară Valea noas
tră înfloritoare oferă, de a- 
semenea, posibilități largi de 
recreare.

Cum sînt folosite aceste 
posibilități în organizarea 
timpului liber? S-au încetă
țenit numeroase forme de o-

care 
le-o 
fost 

acest 
mari.

ciihnă și petrecere colectivă ? 
a timpului liber al tinerilor, ț 
Serile pentru tineret, joile < 
și duminicile de tineret, con- ) 
cursurile pe teme, învățarea ) 
de cîntece patriotice, ex- ) 
cursiile în împrejurimi și în / 
alte regiuni ale țării sînt or- c 
ganizate tot mai des și mai ( 
bine de o seamă de organi- \ 
zații U.T.M. din localitățile S 
noastre. )

Organizarea timpului liber > 
al tinerilor trebuie să răs- ? 
pundă unei cerințe impor- < 
tante, anume de a contribui, 
alături de munca în produc- f 
ție, la formarea omului nou, < 
constructor devotat al socia- S 
Hsmului. In acest domeniu ș 
organizațiile U.T.M. mani- / 
festă încă lipsuri. In unele ) 
locuri se manifestă lipsă de ( 
inițiativă în organizarea unor 7 
acțiuni cu adevărat intere- \ 
sânte, atractive pentru ti- \ 
neri. în alte locuri se negii- ) 
jează forme de mare însem- 5 
nătate în educarea tinerilor ) 
ca : munca cu cartea, con- ? 
ferințele, adunările pe teme Ș 
educative. \

In pagina de față înfăți- ) 
șăm prin cîteva 
unele laturi ale 
sarcini ce stă în 
nizațiilor U.T.M. 
rea și educarea 
rații.

Pe terenurile de sport
Numărul tinerilor atrași de 

diferitele discipline sportive 
crește pe zi ce trece. In pre
zent la Aninoasa s-au creat 
condițiile pentru practicarea 
sporturilor preferate de tineri, 
cum sînt: fotbalul, voleiul, 
tirul cu arcul, tenisul de ma
să, popicele, atletismul, șahul.

Profitînd de aceste 
numeroși tineri, după 
serviciu, se Îndreaptă 
renurile de sport.

Și pentru tinerii 
cel mai 
Așa se 
fiecare 
printre 
tin, 
dor, 
ghe, 
fan 
spre
fotbal.

In același 
cum sint 
Danciu loan, Jacotă Dumitru
sînt văzuți deseori pe terenul 
de volei, Greceanu loan, Gli- 
gar Aurel, Nenu Nicolae, la 
mesele de șah, Tămaș Vasile, 
Cădere Petru, lies Iudita, 01- 
vedy Magdalena, antrenîndu-i 

,se la tirul cu arcul.

condiții 
orele de 
spre te-

aninoseni 
îndrăgit este fotbalul, 
explică că aproape în 
zi grupuri de tineri 
care Broască Constan- 

Breda 
Stoker 
Guran 
și mulți 
stadion

Ioan, Breda Teo - 
Ioan. Hoțea Gheor- 
Ioan, Nedesca Ște- 

alții se îndreaptă 
pentru a juca

timp, a Iți tineri 
Furdui Gheorghe

materiale 
importantei 
fața orga- 
în forma- 
noii gene-

Miner și artist... Două 
două noțiuni care cu ani 
nici nu se puteau alătura.

Tînărul cu trupul clădit sănă~ 
tos, cu fața Zâmbitoare și privirea 
senină e miner. Lucrează într-una 
din brigăzile cele mai vestite de 
la mina Lupeni: cea condusă de 
Marton Dionisie. 
deținătoare a 
drapelului roșu
de brigadă frun
tașă pe combinat.
Tînărul a 
in această 
dă cu cinci 
urmă. In 
cui acestui 
tiv harnic și en
tuziast a învățat 
să taie cărbunele, 
să pună armătura, 
să înțeleagă adîn- 
cul rost al fiecă
rei tone de căr
bune. Azi e unul 
dintre cei mai a- 
preciați membrii 
ai brigăzii fruntașe.

Dar acest tînăr a mai găsit un 
mijloc prin care să-și manifeste 
bucuria pe care i-o dă munca

ȘI ARTIST
cuvinte,
în urmă

E suficient atît ?
Una din preocupările tineretu 

lui în timpul liber este participa
rea la acțiunile cultural-artistice. 
Un punct atractiv al acestor ac
țiuni îl constituie serile pentru ti
neret. In majoritatea organizații
lor de tineret din localitățile 
noastre joile și duminicile de ti
neret, pe lîngă faptul că se țin 
regulat, au programe bogate, ele 
constituie un bun prilej de edu
care a tineretului.

Asemenea seri de tineret sînt 
organizate din cînd în când și în 
localitatea Livezeni. Aceste 
însă, și atunci 
datorită slabei 
ating scopul dorit. Cite un afiș 
scris dezordonat și lipit in grabă 
pe clădirea cinematografului invi
tă tinerii să participe la seara de 
tineret Cîteva zeci de tineri vin 
și pleacă, după 
dnd consideră că 
dans.

Este adevărat 
unei asemenea seri de tineret nu 
dă multă bătaie de cap, dar poa
te fi mulțumit tineretul numai cu 
atît ?

E suficient ca in cadrul unei 
asemenea seri să se danseze doar? 
Desigur că nu. Numai dansul nu 
constituie un mijloc educativ pen*

sen 
cind sint ținute 
organizări nu-și

dorință, atunci 
s-au săturat de

că organizarea

Tinerii metalurgiști 
învață cîntece patriotice

Cu citeva luni in urmă din 
rindul tinerilor de la secția 

construcții metalice a U.R.U.M.P. 
a pornit inițiativa învățării 
în timpul liber a unor cîntece 
revoluționare. Această iniția
tivă a fost generalizată trep
tat în secțiile uzinei. Printre 
cîntecele învățate de tinerii 
metalurgiști în ultimul timp 
se numără „Slavă partidului", 
„Pe-ale țării largi ogoare", 
„Să fii partidului oștean” și 
altele.

Printre cei aproape 300 ti
neri care participă cu entu
ziasm la Învățarea cîntecelor 
se numără utemiștii Cesovan 
Mircea, Ambruș Marin, Hrsa 
Ioan de la secția mecanică, 
Maghiar Vasile de la construc
ții, Blaga Elena de la ser
viciul mecanic. Ivan Marin de 
la turnătorie și mulți alții.

venit 
briga- 
ani in 
mijlo ■ 
colec-

rodnică, răsplătită din belșug, 
viața fericită: activitatea artisti
că. Da, lușan loan, căci despre 
el e vorba, e artist, e unul din
tre cei mai pasionați membri ai 
formației de dansuri populare de 
la clubul din Lupeni. S-a înca
drat în echipa de dansuri la două 

luni după ce a 
făcut cunoștință 
cu mineritul, du
pă ce s-a angajat 
la mină. De a~ 
tunci mineritul și 
activitatea artisti
că au devenit 
pentru el pasiuni 
de nedespărțit. In 
abataj ca și pe 
scenă trupul aces
tui tînăr se rmg-
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tru tineri. In cadrul unor aseme
nea seri de tineret este necesar 
să fie ținute conferințe educative, 
programe artistice, diferite con
cursuri pe teme „Cine știe cîști- 
gă‘‘ legate de viața și munca ti
neretului, se pot organiza jocuri 
distractive, recenzii și multe alte 
acțiuni frumoase. Posibilități sînt 
suficiente. Este, necesară însă tre
zirea la viață a comitetelor celor 
două organizații U.T.M. de la 
B.U.T. și sectorul de tîmplărie, a 
secretarilor acestor organizații de 
bază, tovarășii Marcău loan și 
Buzatu loan. Dînd dovadă de pre
ocupare și învățînd din experiența 
unor organizații U.T.M. fruntașe 
cele două organizații de bază 
U.T.M. de la Livezeni, împreună 
cu conducerea căminului cultural 
pot organiza seri de tineret plă
cute și educative.

Cluburile din localitățile noastre miniere sînt înzestrate 
tot ce este necesar pentru a crea posibilități de recreere 
petrecere utilă a timpului liber.

IN CLIȘEU : Tinerii mineri uricăneni în sala de șah. 
—— saaaaaas ■«. .Tjassr.r" r- =-----------------------

Reuniunilor tineretului un conținut bogat!
cadrul activității clubu- 
muncitoreștl din Petrila

x
că viguros expri- 
mînd voie bună, 
sănătate, setea de 
a trăi din plin- 8 
Pentru meri

tele lui in abataj ortacii îl a- ® 
preciază, îi string călduros mina | 
bătătorită, iar pe scenă spectato- g 
rii îl aplaudă cu căldură pentru 8 
verva și măiestria cu care se miș
că în ritmul muzicii populare.

Azi lușan loan e un miner 
fruntaș, un artist amator apreciat, 
cîștigătorul de două ori a locului 
l pe regiune la concursul artiș
tilor amatori, dansatori soliști și 
a locului IV pe țară al aceluiași 
concurs.

lușan loan e miner și artist 
Dar nu e singurul. Cite exemple 
nu ne oferă azi viața, ciți tineri 
nu avem azi pe meleagurile Văi:

8 Jiului la care aceste două caii; 
| se împletesc în deplini at
ei monie. g
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In 
rilor 
și Lonea, serile distractive, se
rile culturale, joile tineretului 
sint forme organizate prin ca
re tineretul își petrece in mod 
plăcut și util timpul liber. 
Strădaniile de a alcătui pro
grame tinerești, de a găsi me
reu forme noi, atractive în ce 
privește modul lor de prezen
tare constituie o cerință de 
bază a activității cluburilor 
muncitorești. In această pri
vință se poate remarca faptul 
că activiștii culturali au acu
mulat o bună experiență. De 
aceea multe din acțiunile or
ganizate capătă Un bogat con
ținut educativ, oferind tine
rilor momente plăcute de pe
trecere a timpului liber. In 
colaborare cu organizațiile 
U.T.M., cluburile din Petrila și 
Lonea pregătesc unele pro
grame de reuniuni, se îngri
jesc de organizarea lor.

La clubul muncitoresc din 
Petrila, la una din ultimele 
reuniuni, a fost organizat un 
concurs „Cine știe cîștlgă” pe 
tema „Să ne cunoaștem me
seria”, concurs bogat în Idei, 
atractiv ș! educativ. El a plă
cut mult tinerilor șl le-a pri
lejuit acestora noi cunoștințe

despre frumoasa meserie de 
miner.

Pentru tinerii care frecven
tează clubul mai sînt organi
zate concursuri „Cine știe cîș- 
tigă“ pe teme ca : „Din trecu
tul de luptă al poporului nos
tru’*, „Din bogățiile și frumu
sețile patriei". De asemenea, 
le-au fost prezentate suite de 
dansuri populare romînești de 
către formația de jocuri popu
lare a clubultfi. Și la clubul 
muncitoresc din Lonea sînt 
organizate asemenea concursuri 
pe diferite teme de producție 
și de cultură generală.

Cele arătate sînt lucruri 
bune, de care este bine să se 
preocupe în continuare con
ducerea clubului și organiza
țiile de tineret. Nu întotdea
una se observă însă aceeași 
preocupare pentru a asigura 
fiecărei reuniuni un conținut 
atractiv și educativ, iar uneori 
latura educativă este negli
jată. Unele joi ale tineretului 
organizate la cluburile din Pe
trila și Lonea sînt slab orga
nizate, ele se limitează numai 
Ia dans. Atît comitetul orășe
nesc U.T.M. Petrila cît și con
ducerile cluburilor au scăpat 
din vedere latura educativă a

de tineret 
timp, 
asemenea, 
preocupare

ținute în ul-joilor 
timul

De 
slabă 
tea comitetului orășenesc U.T.M. 
cit și a comitetelor U.T.M. de 
la exploatările miniere Petri
la și Lonea privind mobiliza
rea tinerilor in formațiile ar
tistice ale cluburilor. La Pe
trila, bunăoară, din cei peste 
1.000 tineri utemiștl numai 
circa 60 tineri participă la cor, 
în brigăzile artistice de agi
tație, formațiile de dansuri 
etc., iar la Lonea din cel a- 
proape 1.100 utemiștl nu 
ticipă nici 50 de tineri In 
mațiile clubului.

Organizațiile U.T.M. din 
toarele I, n, X Petrila, IV șl 
V Lonea cit și comitetul U.T.M. 
Lonea nu au analizat de mul
tă vreme participarea tinere
tului la activitatea culturală 
în cadrul cluburilor.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
este chemat să se ocupe mai 
îndeaproape de buna organiza
re și desfășurare a reuniuni
lor. de mobilizarea tinerilor la 
munca culturală si tn special 
a tinerilor mineri precum și a 
tehnicienilor șl inginerilor de 
la cele două exploatări mi
niere

se observă o 
atît din par-

par- 
for-

sec-

O inițiativă bună 
care a fost dată 

uitării ț
Cu cîteva luni în urmă în ca

drul organizației de bază U.T.M. 
nr. 7 de la mina Aninoasa luase 
ființă o brigadă artistică de agi
tație. Mulți tineri din sector erau 
atrași la repetițiile acestei brigăzi, 
își petreceau cîteva ore din săptă
mână preocupați de întocmirea în 
mod cît mai educativ a progra
melor brigăzii. Popularizînd as
pectele bune ale muncii din sec
tor și criticînd în același timp 
unele lipsuri care 
festau, brigada și-a 
tia colectivului de 
sector. Din păcate
scurt timp de activitate, brigada 
a dispărut. Membrii acestei brigăzi 
printre care 
loan, Radu 
hai. Drăgan 
vează.

Comitetul 
din sector 
brigăzii prin

se mai mani- 
ciștigat simpa- 
muncitori din 

insă, după un

utemiștii Măgădan 
Nicolae, Podaru Mi- 
Maria nu mai acti-

organizației U.T.M. 
justifică desființarea 

plecarea tînărului 
Măgădan care fusese instructorul
voluntar al brigăzii. Aceasta însă 
nu constituie un motiv. In sector 
lucrează zed de tineri talentați 
cum sint Dobrotă Ana. Marcoș 
Maria, Zlăgneanu Maria. Galfy 
Laszlo și alții, care îndrumați în
deaproape de comitetul organiza
ției de bază U.T.M.. pot crea proj^ 
grame bune pentru brigadă. Și 
tinerii sectorului VII sînt dornici 
să-și petreacă timpul liber la re
petițiile și programele brigăzii I
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An de an, venirea iernii reeditează în întreprinderi, 
nități economice și institu ții cerința unor pregătiri 
meinice. La exploatările din bazinul nostru, experiența 
nilor trecuți a arătat nu odată că acolo unde s-au făcut 
din timp toate pregătirile necesare la suprafață pentru a- 
notimpul friguros, activitatea de producție în subteran s-a 
desfășurat nestingherită, iar minerii au muncit in condiții 
optime în abataje la extracția cărbunelui îndeplinindu-și 
ritmic sarcinile de pian.

Cum se desfășoară in acest an pregătirile la minele 
și preparațiile de cărbuni din Valea Jiului pentru intim- 
pinarea iernii care se apro pie ? Iată cîteva aspecte in a- 
cest domeniu constatate cu prilejul unui raid anchetă or
ganizat de redacția ziarului „Steagul roșu" la minele 

Lonea, Petriia și preparația LupenL

Lucrări executate în termen
! Ji în acest an, conducerea pre

parației Lupeni, îndrumată de or
ganizația de partid a acordat o 
mare atenție pregătirilor menite 
M asigure o bună desfășurare a 

’ ~fprocesului de producție pe timp 
de iarnă. încă din luna iunie, fie
care sector al întreprinderii a în
tocmit un plan de măsuri care 
cuprinde lucrările necesare. Aceste 
lucrări au termene fixe de înde
plinire și responsabili pentru exe
cutarea lor. Mersul acestor lucrări 
se verifică periodic, iar acolo un
de se constată că ele nu decurg în 
ritmul prevăzut se iau măsuri pen
tru accelerarea lor.

In luna iulie, după ce măsurile 
privind pregătirile de iarnă au 
fost prelucrate in consfătuiri de 
producție fi au fost completate cu 
noi propuneri, s-a trecut la exe
cutarea primelor lucrări. Apoi, lu
nar s-a analizat felul in care de
curg. La sfîrșitul lunii august, tn 
urma analizei făcute, s-a consta
tat că au fost executate 25 la sută 
din lucrările prevăzute în planul 
pregătirilor de iarnă, ceea ce în- 

i seamnă totuși puțin ținînd seama 
de posibilitățile avute. Ca iirma- 

. re, conducerea întreprinderii a luat 
măsuri pentru accelerarea lucră
rilor. Așa de pildă, la unele lu
crări principale ca: montarea unui 
distribuitor de aburi, revizia aero- 
termelor conductelor de aburi în 
toate secțiile s~a concentrat mai 
multă mină de lucru și se mur.-

• cește pe două schimburi.
Echipa de muncitori condusă 

de Erdoș loan lucrează la confec-

Ce mai trebuie făcut?
Din anii trecuți conducerea 

tehnico-administrativă a minei Pe- 
trila a tras prețioase învățăminte 
în ce privește pregătirile ia timp 
în vederea iernii. Cînd aceste pre
gătiri s-au făcut din vreme, acti
vitatea de producție în anotimpul 
friguros s-a desfășurat în bune 
condițiuni. Un exemplu concludent 
îl constituie iama trecută cînd 
mina Petriia și-a realizat în fie
care lună sarcinile de plan la ex
tracția cărbunelui.

Și în acest an conducerea ex
ploatării, îndrumată de comitetul 
de partid a acordat atenția cuve
nită pregătirilor pentru iarnă. A 
fost întocmit un plan concret de 
măsuri tehnico-organizatorice cu 
termene de îndeplinire și respon
sabili cu execuția lucrărilor.

Pentru asigurarea unei ventilații 
normale în subteran au fost revi
zuite instalațiile principale de ae
rai ceea ce a permis ca deficien
țele constatate să poată fi din timp 
remediate. La fel s-a procedat cu 
conducta de alimentare cu aburi 
a culbutorului precum și cu insta
lațiile de încălzire de la puțul 
auxiliar. De asemenea, s-au pus 
în funcție ventilatoarele de la ins
talația de alimentare cu aer cald 
a băii miniere, s-a reparat bateria 
de la aerocalorul băii tehnicienilor 
și s-au completat geamurile lipsă 

fc de la atelierul mecanic, căminele 
- muncitorești și de la clădirea ad

ministrativă a minei. La o verifi - 
care amănunțită au fost supuse 
toate liniile electrice, stațiile de 
transformare si distribuit- <> e-

Pregătirile fle iarnă, cit mal temeinic 
efectuate și terminate la timpi

E necesară mai multă operativitate!
Conducerea minei Lonea a 

prevăzut In planul de măsuri 
ca majoritatea lucrărilor de 
pregătire pentru iarnă să se 
termine pină la 1 decembrie 
a. c. Dar aceasta nu-i deajuns. 
Mina Lonea are răspindite la 
suprafață o mulțime de insta
lații ce deservesc minele Lo
nea I, Lonea H și Jieț. Trans
portul cărbunelui la prepara
ția Petriia se face pe o rețea 
întinsă de linii ferate C.F.I.

La fiecare din aceste 
instalații se cere pus totul la 
punct pentru a funcționa ire
proșabil in condițiile iernii. 
Deci lucrări multe ! Vor pu
tea fi ele terminale in intre- 
gime in timpul scurt ce a m»; 
rămas pînă la venirea iernii ?

Planul de măsuri cu objec
tive concrete a fost defini
tivat de-abia cînd și-a anun
țat sosirea 1 octombrie. In 
plan sint prevăzute, ce-i drept, 
multe lucruri bune. Intre al
tele, se prevede crearea unui 
stoc tampon de lemn, margini, 
cherestea și alt material lem
nos in depozitele de lemn ca
re să acopere cerințele ex
ploatării pe cel puțin patra 
luni de zile, fără aproviziona
re din afară. Sint prevăzute, 
de asemenea, lucrări prin care 
să se preintimp ine înghețul la 
instalațiile de la puțurile prin
cipale de extracție și la ane
xele acestora. Se va repara 
instalația de încălzire de la 
puțul principal Jieț. Vor fi re
parate jgheaburile și conduc
tele de captare a apelor din 
puțurile principale de la mi
nele Lonea I, Lonea n și Jieț, 
pentru ca apa să nu se scurgă 
in puț unde poate îngheța. 
Conducerea exploatării Lonea 
a preconizat 
captarea și 
din abatajele 
acest fel se
ghețarea silozurilor și stran
gularea producției pe timp de 
ger, deoarece la suprafață va 
ieși mai puțin cărbune umed. 
Pozitiv e și faptul că s-a în
ceput încă din timpul verii 
stocarea materialelor necesare 
la lucrările de betonare din 
subteran. Pînă in prezent s-a 
creat in depozitul de la mina 
Lonea n un stoc de vreo 200 
m. c. de balast precum și can
tități Însemnate de bolțari. ni
sip etc. Cu mult Înainte de a 
se definitiva planul pregăti
rilor de iarnă au fost începute 
și lucrările la încălzirea cen
trală de la depoul de locomo
tive din gara mică Lonea șl 
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condens 

inovația

ționarea fi montarea a 30 
condens. Noile oale de 
se confecționează după 
propusă de ErcLoș loan.

O altă lucrare importantă este 
montarea mei conducte de abur: 
în pirul coroanei dințate a ingro 
;ătoorelor nr. 2 fi 3. Ea are drept 
scop evitarea, pe timp de ger, a 
formării de gheață la coroane 
dințată. In acelafi timp s-a ven
ii cat instalația de stropire a va
goanelor cu motorină. Această ins
talație a fost construită anul tre
cut tot în cadrul pregătirilor de 
iarnă. Ea folosefte la descărcarea 
vagoanelor cu cărbune de la Un
eam pe timp de ger. După descăr
care pereții vagoanelor sînt stro
piți cu motorină, cu aiutorul ae
rului comprimat. Astfel se evită 
înghețarea cărbunelui pe pereț i 
acestora. Metoda aceasta a dat re
zultate bune in iarna trecută si 
va fi folosită fi in viitor.

In prezent lucrările din planul 
pregătirilor de iarnă au avansat 
la aproape 50 la sută. Ritmul cu 
care se lucrează, preocuparea fa
ță de aceste probleme fac posibil 
ca pină la data de l noiembrie 
toate lucrările prevăzute să fie 
terminate. Așa că, pe timp de iar
nă sînt de pe acum asigurate con
diții pentru buna desfășurare a 
procesului tehnologic de preparare 
a cărbunelui.

Ing. L IONICA 
preparația Lupeni

legă-nergiei electrice precum și 
turile principale cu mina. In pre
zent se lucrează cu intensitate la 
înlocuirea conductei de alimentare 
cu apă industrială precum și la 
izolarea conductei noi montate 
pentru alimentarea compresorului 
și converdzoruluî puțului centru. 
O atenție deosebită s-a acordat la 
mina Petriia creării unui stoc de 
materiale care să asigure necesi
tățile exploatării pe toată perioada 
de iarnă. Ca urmare a comenzilor 
făcute din timp s-a creat un stoc 
important de lemn de mină, beto- 
nite, balast, ciment și alte mate
riale.

Pe lingă aceste măsuri înfăp
tuite la mina Petriia în vederea 
iernii, mai sînt însă și unele lu
crări importante care încă nu au 
fost realizate. Așa de pildă, nu 
s-a făcut nimic în privința repa
rării acoperișurilor de la centrala 
termică, casa compresoarelor de la 
puțul centru, precum și a mașinii 
de extracție de la puțul auxiliar. 
De asemenea, nu a fost creat pînă 
în prezent un stoc de lemn tampon 
la orizontul X șj nu s-au comple
tat geamurile lipsă din hala puțu
lui principal.

înfăptuind in timpul cel mai 
scurt aceste lucrări importante, mi
nerii de la Petriia vor putea să-și 
desfășoare activitatea de producție 
în bune condițiuni și în timpul 
iernii, vor asigura o producție rit
mică de cărbune încă din primele 
zile ale anului viitor.

C. MATEESCU 

lucrări pentru 
colectarea apei 
cu infiltrații. In 
preîntîmpină in->

IN LOC DE CONCLUZII

0 problemă la
Venirea iernii ridică in fa

ța colectivelor de muncă de 
la exploatările miniere, pre- 
parații, uzine și alte unități 
economice din Valea Jiului 
necesitatea unor pregătiri 
temeinice. De felul cum sînt 
făcute ele depinde doar ac
tivitatea de producție pe o 
perioadă de timp îndelun
gată.

Gospodarii conștiincioși, 
care au privit cu simț de 
răspundere acest lucru, au 
început pregătirile încă din 
timpul verii, asigurînd prin 
aceasta terminarea lucrărilor 
la timp și la un nivel calita
tiv ridicat. Așa a înțeles să 
se pregătească pentru ano
timpul friguros colectivul 
preparației Lupeni. In mă
sură ceva mai mică s-a mun
cit bine și la mina Petriia. 
dar aici pregătirile nu au 
decurs la nivelul posibilită
ților : mai sînt lucrări ră
mase în urmă care se cer 
accelerate. Mai rău se pre-

cele pentru acoperirea circui
telor la puțul principal de la 
mina Lonea EL Nu se putea 
proceda la fel și cu celelalte 
lucrări (majoritatea) prevăzu
te in plan ? Firește că se pu
tea, dar se cerea în acest caz 
mai multă operativitate in în
tocmirea și definitivarea pla
nului.

De Începerea mai devreme 
a lucrărilor de pregătire mai 
era legată și calitatea lucră
rilor. Doar se știe că atunci 
cînd se cere executat un vo
lum mare de lucrări intr-un 
timp relativ scurt se dă peste 
cap calitatea, trăinicia aces
tora.

Iarna nu face excepții. Ea 
sosește la timpul ei fie că gă
sește pe toți cu pregătirile ter
minate, fie că pe unii ii va 
surprinde incomplet pregătiți. 
Pentru a nu avea această sur
priză, conducerea minei Lo
nea. îndrumată de comitetul 
de partid trebuie să ia măsuri 
de urgentare a pregătirilor de 
iarnă. Planul de măsuri să fie 
pus in aplicare începindu-se 
cu lucrările cele mai grele și 
care cer o durată de execuție 
mai Îndelungată.

I. BALAN

Echipa de dulgheri condusă de 
Cîrstea loan execută lucrări de 
dulgberie de calitate în cadrul 
pregătirilor de iarnă de la mina 
A ni no as a.

IN CLIȘEU : Dulgherul Cîrstea 
loan în timpul lucrului.

ordinea zilei
zintă gospodarii de la mina 
Lonea. încă de la întocmirea 
planului de măsuri tehnico- 
organizatorice, ei au scăpat 
din vedere specificul exploa 
tării Lonea, care cere un vo
lum mare de lucrări, și au 
pornit cu întîrziere la trea
bă. Totuși va trebui ca lu
crările să fie executate de 
calitate și la timp. Condu
cerea minei are datoria să 
acționeze cu toată energia 
pentru ca în timpul bun de 
lucru ce a mai rămas pînă 
la venirea ploilor de toamnă 
și a frigului să se munceas
că cu maximă intensitate 
punîndu-se accent pe lucră
rile ce necesită o durată de 
execuție mai lungă și se fac 
sub cerul liber.

Pregătirile da iarnă con
stituie problema Ia ordinea 
zilei de a cărei rezolvare 
trebuie să se ocupe cu toată 
seriozitatea conducerile ex
ploatărilor, preparațlilor, u- 
zinelor din bazin 1

Cu înalt simț 
de răspundere

(Urmare din pag. l-a)

ploziv și capse in comparație 
cu celelalte sectoare ale ex
ploatării. Reducerea consumu
lui de exploziv r- a spus vor
bitorul — este o necesitate 
imperioasă căreia putem șl’ 
trebuie să-i dăm o atenției 
deosebită. Biroul organizației i 
de bază șl conducerea sector* 
rului să studieze și să întocmi 
mească o schemă mai rațlo-; 
nală de pușcare caresă permită 
reducerea consumului specific 
de exploziv. Numai în felul aw! 
cest a colectivul sectorului va[ 
putea recupera pierderile în* 
registrate la prețul de cost.

Cu înalt simț de răspunde
re s-a combătut și faptul căi 
biroul organizației de bază și 
conducerea sectorului nu au 
făcut totul pentru mobiliza-* 
rea muncitorilor din sector Ini 
vederea reducerii consumului' 
de cherestea, realizarea anga
jamentelor de întrecere, intro- 
ducerea noului in producție. 
Pe baza propunerilor făcute 
de comuniști adunarea gene
rală a adoptat hotărîri cores
punzătoare privind lichidarea 
rămînerii in urmă pe trimes
trul III și îndeplinirea inte
grală a angajamentelor de în
trecere.

☆

In încheierea. lucrărilor a- 
dunării de alegeri a luat cu- 
vîntul tovarășul Lazăr David, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani. 
Vorbitorul a apreciat că in pe- 
rioada analizată organizația’ 
de bază din sectorul II al mi
nei Petriia a luptat pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al Ul-lea al parti
dului, ea și-a Îmbunătățit sti
lul de muncă, a crescut rolul 
și competența sa în conduce
rea activității politice și eco
nomice. Subliniind sarcinile de 
viitor, tovarășul Lazăr David 
a dat indicații prețioase pri
vind întărirea continuă a or
ganizației de bază, îmbunătă-, 
țirea activității în domeniul 
educației comuniste a oame
nilor muncii. De asemenea, a 
recomandat noului birou aleși 
să acorde un sprijin mai ma
re conducerii sectorului în cei 
privește lichidarea rămînerii 
în urmă, să controleze felul 
în care maiștrii mineri spri
jină activitatea brigăzilor de 
care răspund, să asigure con
ducerea Ia un nivel mai înalt 
a organizației de tineret și 
sindicat, să urmărească mo
dul în care se traduc în viață 
propunerile și inițiativele pre
țioase izvorîte din rîndul mi
nerilor. In mod deosebit to
varășul Lazăr David a accen
tuat asupra necesității de a 
ridica calificarea profesională! 
a minerilor care și-au schim
bat locurile de muncă trecind 
de la exploatarea stratelor 
subțiri la exploatarea strate
lor groase prin metoda abata-, 
jelor cameră.

Din activitatea centralei 
telefonice din Petroșani

Una din preocupările de 
seamă ale telefonistelor de la 
centrala telefonică din Petro
șani este de a servi abonați! 
Intr-un mod cît mai conști
incios.

Zilnic, centrala telefonică e- 
fectuează mii de legături te
lefonice atit urbane cît și in
terurbane. Numai în luna sep
tembrie, planul de prestații 
a sporit cu 2 la sută, iar cel 
de venituri cu 8 la sută.

O contribuție de seamă la 
aceste realizări au adus-o o- 
peratoarele fruntașe Heiberg 
Ecaterina, Dragotă Eugenia, 
Șirianu Maria șl Munteanu 
Virginia.



Vizita conducătorilor romîni 
In indonezia

(Urmare din pag. l-a)

cele aflate în construcție, Jawa de 
vest va dispune într-un viitor a- 
propiat de 459.000 kW energie 
electrică. Prin darea în folosință 
a complexului hidroenergetic se 
vor putea iriga cu ajutorul apelor 
îmblinzite ale fluviului Tjitarum, 
240.000 de hectare pe care se va 
cultiva orez. Potrivit calculelor, 
aceasta va permite să se sporească 
producția de orez cu 624.000 dc 
tone. Aceasta va fi o contribuție 
serioasă la rezolvarea problemei 
satisfacerii cerințelor de orez ale 
pieții interne. Totodată, 3 milioa
ne de metri cubi de apă potabilă 
vor fi destinați îmbunătățirii apro
vizionării cu apă a Djakartei și 
altor orașe din împrejurimi. Pe 
malul lacului de acumulare se va 
amenaja un mare și frumos cen
tru turistic.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer s-au 
interesat îndeaproape despre diver.

la experiența cons- 
hidrocentrale din 
tovarășul Gheorghe 
a subliniat că ar fi 
specialiștii indone ■ 
țara noastră

N. S. Hrușciov 
a sosit la Tașkent

TAȘKENT 3 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In dimineața zilei de 3 octom
brie N. S. Hrușciov a sosit la 
Tașkent, capitala Uzbekistanului.

N. S. Hrușciov a vizitat Institu
tul unional de cercetări științifice 
în domeniul culturii bumbacului, 
care se află lîngă Tașkent unde s-a 
întreținut cu oameni de știință.

—=0=—

Congresul național al Federației unice 
a femeilor cubane

sele aspecte ale construcției și i-au 
informat pe specialiștii indonezieni 
despre marile construcții hidro
energetice din Romînia și despre 
proiectele privind amenajarea Du
nării.

Referindu-se 
tructorilor de 
R.P. Romînă, 
Gheorghiu-Dej 
folositor dacă 
zieni ar vizita

La rugămintea unui reporter ai 
radiodifuziunii indoneziene, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
apreciat importanța lucrării și 
munca harnicilor constructori in
donezieni, exprimîndu-și totodată 
satisfacție pentru explicațiile amă
nunțite pe care le-a primit.

In cinstea oaspeților, la clubul 
șantierului, o orchestră javaneză 
a cântat numeroase melodii, multe 
cunoscute iubitorilor de muzică din 
țara noastră.

In cursul după-amiezii, oaspeții 
romîni s-au întors la Djakarta.
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Noul avion turboreactor „Tu—124u
MOSCOVA 3. Corespondentul 

Agerpres transmite :
Ieri la aeroportul Vnukovo din 

Moscova mii de pasageri au sa
lutat noul avion turboreactor „TU- 
124" care și-a luat startul în pri
ma lui cursă.

„TU-124" se deosebește de fra
ții lui ,.TU-104“ și „TU-114“ prin 
dimensiuni reduse. La bordul lui 
pot lua loc 44 de persoane. In 
schimb el poate ateriza și decola 
pe aerodromurile cele mai obișnui
te. fiind astfel util penttu curse 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 
Uniunii Sovietice. Viteza avionu
lui atinge 900 de km. pe oră, iar 
plafonul lui de zbor este 10.000 
in. înălțime.

Academicianul A. N. Tupolev, 
constructorul avionului; a urat per-

curse i,că-sonal pasagerilor primei 
lătorie bună".

;;TU-124“ a parcurs 
tanța Moscova—Tallin în 90 de 
minute.

ieri dis-

Vizita lui L. I. Brejnev 
în R. P. F. Iugoslavia

GORNI MILANOVAT 3 (A- 
gerpres). — După cum anunță 
TASS la 2 octombrie L. I. Brej
nev, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și per
soanele care îl însoțesc, I. Broz- 
Tito, președintele R.P.F. Iugosla
via și alți conducători ai Iugosla
viei, precum și reprezentanți ai 
organelor locale ale puterii, ai 
organizațiilor politice și obștești, 
peste 25.000 de locuitori din ora
șul Gorni Milanovaț și din îm
prejurimi au participat la ceremo
nia reînhumării rămășițelor pă- 
mîntești ale celor 408 soldați, ser
genți și ofițeri sovietici căzuți pe 
aceste meleaguri în luptele din 
toamna anului 1944.

Cu acest prilej L. I. Brejnev 
și I. Broz-Tito au rostit cuvîntări.

HAVANA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Intre 27 septembrie și 1 octom
brie la Havana a avut loc primul 
Congres Național al Federației 
unice a femeilor cubane la lucră
rile căruia au
4.000 de delegate 
vinciile țării.

La Congres au 
de femei din
U.R.S.S., Republica Populară Chi-

participat peste 
din toate pro -

i asistat delegații 
Argentina, Chile,

neză, R.D.G., R.P. Romînă și din 
alte țări.

Congresul a dezbătut rezultatele 
activității federației pe ultimii doi 
ani și a adoptat programul de ac
țiuni pe perioada următoare. Fi
del Castro, primul ministru al Gu
vernului 
rostit la 
tare. El 
riașă a 
voltarea 
de femei din Cuba.

Revoluționar al Cubei a 
Congres o amplă cuvin- 

a subliniat importanța u- 
Congresului pentru dez- 
și întărirea organizațiilor
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Raportul Comisiei internaționale 
de supraveghere

MOSCOVA 3 (Agerpres). -
TASS transmite :

Miniștrii afacerilor externe al 
U.R.S.S. și al Angliei, copreședinți 
ai conferinței de la Geneva din 
anul 1962 pentru reglementarea 
problemei laoțiene au primit ra
portul Comisiei internaționale de 
supraveghere și control în Laos 
din 11 septembrie 1962.

In raport se face cunoscut că 
potrivit prevederii art. 2 din pro-

și control în Laos
tocolul la declarația cu privire la 
neutralitatea Laosului, Comisia in
ternațională a creat la Vientiane, 
Valea Ulcioarelor și Nommarat 
brigăzi de control pentru su«p- , 
vegherea evacuării trupelor străine 
și a personalului militar din Laos.

Potrivit art. 2 din protocol, eva
cuarea trupelor străine, a forma
țiilor paramilitare străine și a per
sonalului militar străin trebuie în
cheiată la 7 octombrie 1962.
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Demonstrații populare in sprijinul 
noului guvern yemenit

SANAA 3 (Agerpres).
In Yemen continuă demonstra

țiile populare în sprijinul noului 
guvern.

Postul de radio din Sanaa anun
ță că ia 1 octombrie cu prilejul 
proclamării Republicii Arabe Ye
men, la Sanaa, capitala țării și 
în alte orașe; zeci de mii de oa
meni au manifestat pe străzi. Pos
tul de radio citat a transmis o

------- -------- ----------

Moțiune de neîncredere 
în guvernul

PARIS 3 (Agerpres). ■— TASS
transmite :

In seara zilei de 2 octombrie, 
după reluarea ședinței parlamen
tului, un grup de deputați ai A- 
dunării Naționale au depus o mo
țiune de neîncredere în guvernul 
Pompidou. Această moțiune a fost 
sprijinită de cinci grupări parla
mentare — comuniști, socialiști, 
membri ai partidului M.R.P.; mem
brii grupului Concilierea demo - 
cratică" și ai Centrului național 
al republicanilor și țăranilor inde
pendenți — care reprezintă apro
ximativ 250 de deputați ai Adu
nării Naționale.

Moțiunea de neîncredere a fost 
depusă în legătură cu faptul că 
guvernul a sprijinit propunerea 
președintelui de Gaulle cu privi
re la modificarea pe calea referen
dumului a actualei Constituții a 
Franței.

însemnătatea acestei moțiuni 
pășește cadrul parlamentului: 
servatorii politici din Paris
unanimi asupra faptului că luînd 
atitudine împotriva guvernului 
Pompidou, deputății care au depus 
moțiunea de neîncredere demons
trează prin aceasta protestul lor 
împotriva acțiunilor președintelui 
de Gaulle ca autor al proiectului 
antidemocratic 
tituției.

Consfătuirea
grupurilor parlamentare a propus 
organizarea în ziua de 4 octom-

de- 
ob- 
sînt

Pompidou
brie a unor dezbateri asupra a- 
cestei moțiuni de neîncredere

Poziția adoptată de deputați în
seamnă incontestabil 
situației politice 
ultimul timp în 
tură cu intenția 
a consolida pe 
Constituției regimul puterii perso
nale.

Această încordare a situației este 
confirmată de hotărirea inopina
tă a președintelui de Gaulle de a 
lua cuvîntul la posturile de radio 
și televiziune în ziua de 4 octom
brie, ora 15 (ora Parisului); și nu 
ia ora 8 seara, după cum se anun
țase anterior.

La Paris se consideră că în le-- 
gâtură cu apropiata discutare în 
Adunarea Națională a moțiunii de 
neîncredere în guvern de Gaulle 
încearcă să ^convingă" pe depu
tați sâ nu opună rezistență proiec
tului de reformă a constiuției.

încordarea 
care s-a creat în 
Franța, în legă- 

lui de Gaulle de 
calea modificării

lungă enumerare a mesajelor de 
salut primite de la orașe și sate, 
precum și de la șeicii triburilor 
din întreaga țară pe adresa șefu
lui guvernului — colonelul Ab
dallah Sallal în care se declară 
sprijinul acordat noului regim.

Luînd cuvîntul la un miting 
popular care s-a ținut la Sanaa 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Yemenului, Abdallah Sallal 
a declarat că ;,politica externă a 
Yemenului se bazează în primul 
rînd pe colaborarea cu toate sta
tele care respectă independența 
Republicii Yemen". El a adăugat 
;,Nu vom permite nimănui să se 
amestece în treburile noastre inter
ne".

După cum anunță postul de 
radio din Yemen, actualul guvern 
este un guvern de tranziție. Vor 
fi organizate alegeri generale pen
tru prima Cameră a Reprezentan
ților din istoria Yemenului.

In S.U.A.: Segregația rasială 
este încă departe de dispariție

NEW YORK 3 (Agerpres).
Ziarul „New York Times" pu

blică, pe marginea evenimentelor 
din Mississippi, un comentar des
pre situația negrilor din Statele 
Unite.

După ce constată că în Statele 
Unite ;,segregația rasială este încă 
departe de dispariție" și că „este 
mult mai greu să fii ua american 
cu piele de culoare", articolul ana
lizează diferite aspecte ale vieții 
sociale și economice a negrilor.

In ce privește dreptul de vot. 
articolul arată aă în statele Mis
sissippi, Alabama; Louisiana și 
Georgia există districte unde nici 
un negru nu este înscris în listele 
de alegători. Cauzele sînt, potri-

vit articolului, „intransigența ofi
cială" și „teama negrilor de repre
salii economice și fizice".

Din cele 2.265 de districte șco
lare din statele care au format 
vechea Confederație a statelor su
dice, numai în 265 a început pro
cesul de integrare a elevilor de 
culoare în școiile rezervate albilor. 
Și acest început este foarte puțin 
promițător. Din 2.800.000 elevi 
de culoare din 
10.000 învață 
albi.

Referitor la 
a negrilor, articolul arată că 
prezent „continuă să fie adevărat 
faptul că negrul este ultimul an
gajat, dar primul concediat".

©-----------------

Scad rezervele de
BUENO AIRES 3 (Agerpresi
Agenția France Presse anunță 

potrivit datelor oficiale că în săp
tămâna încheiată la 30 septembrie 
rezervele de aur și devizie ale Băn
cii centrale din Argentina au scă
zut cu 709 milioane pesos, în timp 
ce volumul monedei în circulație 
a crescut cu 151 milioane de pe
sos.

După cum relatează agenția 
Prensa Latina, ministrul economiei

sud mai puțin de 
alături de elevii 
situația economic^** 

în

aur ale Argentinei
Alvaro Alsogaray a avut o întră- 
vedere cu ambasadorul S.U.A. în '* 
Argentina, Robert Macclintock, în 
scopul acceptării acordării împru
muturilor promise Argentinei de 
către S.U.A. pe baza planului ;;A- 
lianța pentru progres". Guvernul 
american a promis un ajutor finan
ciar de 150 milioane dolari, dar 
pînă în prezent Argentina nu a 
primit decît 20 milioane dolari.

de reformă a cons-

reprezentanțilot
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Zdrobirea unei bande 
contrarevoluționare în Cuba
HAVANA 3 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anunță 

că în orășelul la Pera (provincia 
Las Villas) a fost zdrobită o ban
dă contrarevoluționară care asasi
na muncitori și țărani cubani. Trei 
contrarevoluționari au fost uciși și 
patru răniți ; șapte bandiți au fost 
arestați.

PARIS. '— După cum transmite 
agenția France Presse, Ministerul 
Informațiilor Algeriei a comunicat 
că la 2 octombrie organul executiv 
provizoriu al Algeriei a transmis 
în mod oficial împuternicirile sa
le primului guvern al Republicii 
Democrate Populare Algeria, în 
frunte cu Ben Bella.

LONDRA. — Pistoale automa
te, telefoane de campanie-, portrete 
ale lui Hitler, căști de oțel ger
mane, banderole cu zvastică au 
apărut la 2 octombrie pe masa cor
purilor delicte în sala Tribunalu
lui penal central din Londra un
de a început procesul a patru con
ducători ai „Mișcării național-so- 
cialistă" în frunte cu jordan. In
culpați! sînt acuzați de crearea or
ganizației militariste fasciste 
„Spearhead". Procesul va dura â~ 
teva zile-

HAMBURG. — Agenția vest- 
germană D.P.A. relatează că Kai- 
Uwe von Hassel, primul ministru al 
landului Schleswig-Holstein și con-

ducătorul așa-numitului program 
vest-german de f,ajutorare" a ță
rilor slab dezvoltate și care nu este 
decît programul de expansiune a 
capitalului vest-german în aceste 
țări a declarat că „în Africa și 
Asia domnește o oarecare nemulțu
mire" în legătură cu modul de 
aplicare a acestui program". El a 
adăugat că din cauza aceasta „re
putația Germaniei occidentale a 
fost subminată".

ROMA. — La fabrica de pro
duse cbimico-farmaceutice „Leo" 
din Roma au fost concediați 78 de 
muncitori. Vina lor a constat în 
aceea că au îndrăznit să ceară 
administrației aplicarea legislației 
muncii, care acordă muncitorilor 
dreptul de a alege comisii inter
ne — organe împuternicite să du
că tratative cu patronii în cazul 
izbucnirii unor conflicte de muncă.

LONDRA. — La 2 octombrie 
a fost arestat pe aeroportul din

Salisbury, Joshua Nkomo, cunoscut 
fruntaș al mișcării de eliberare din 
Africa.

După cum anunță agenția Reu
ter; mașini ale poliției s-au apro
piat de avionul „Cometa" cu care 
a sosit Nkomo de la Belgrad și 
îndată ce liderul partidului „Uniu
nea poporului african Zimbabwe" 
a ieșit din avion, a fost transpor
tat în partea militară a aeropor
tului. Aici. Nkomo a fost urcat 
într-un alt avion care s-a îndrep
tar spre îndepărtatul orășel Plan- 
tri. în apropierea frontierei cu 
Bechuanaland.

PARIS. — După cum anunță 
agenția France Presse în departa
mentul francez Tarn și Haute- 
Garonne și în departamentul Lot 
poliția a descoperit trei mari de
pozite de armament și muniții 
care aparțineau bandiților din 
O.A.S. Această cantitate de ar
mament (aproximativ 3 tone!) ar fi 
ajuns pentru o întreagă companie.^ 
Autoritățile polițienești francezei 
„nu au reușit" deocamdată să des
copere pe proprietarii acestui ar
senal secret. I
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