
In întrecerea cu cele- 
alte exploatări miniere 
in Valea Jiului mineris 
e la Uricani ocupă ș; 
e astă dată un loc frun
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

up sw
rgan a! Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

20.500 tone de cărbune 
cocsificabil în plus

aș. In primele 12 zile 
le lunii octombrie ei au 
tras din abataje încă 

79 tone de cărbune coc- 
ificabil peste prevederi-
e planului. O rodnică 
ctivitate a depus în a- 
est timp colectivul sec-

4 Producție
Minerii din brigada 

ui Cristea Aurel de la 
etftprpi I al minei Ani- 

a se numără printre 
ele mai bune brigăzi ale 

ploatării. Ei au extras 
>este plan, de la începu 

I anului, 1750 tone de 
ărbune. Acest succes se 
atorește bunei organizări 

muncii pe fiecare 
chimb, ceea ce a făcut 
a brigada să obțină un 
andament mediu mai 
are decît cel planifi- 

at cu două tone de căr- 
une pe post.

torului I, care a dat 
plus c însemnată canti
tate de cărbune cocsifi
cabil. Aici 
planificat a fost 
cu peste 200 kg. 
pe post.

Cantitatea de 
extrasă peste plan de mi
nerii uricăneni de la în
ceputul anului și pînă a- 
cum a ajuns la 20.500 
tone.

pesfe plan
Minerii de aici pun ac

cent și pe reducerea con
sumului de lemn. Printr-o 
gospodărire judicioasă a 
acestuia, brigada condusă 
de Cristea A. a realizat 
economii de 2 m.c. de 
lemn pe mia de tone de 
cărbune extrasă. Din 
gadă se evidențiază 
mod deosebit minerii 
rol Gheorghe, Petric 
colae, Popescu Dumitru, 
Dobre Alexandru și Hol- 
horea loan.

ranc’ • mentui 
depășit 

cărbune
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Vizita solilor poporului romîn 
In India
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Numele muncitoarei Birceanu Rlișabeta a 
devenit cunoscut nu numai în secția a IlI-a a 
Viscozei Lupeni ci și în rîndurile întregului co
lectiv al întreprinderii, 
lupta pentru o cît mai 
de mătase i se atribuie 
prima la mașinile de 
16'JO kg. fire răsucite
tivă care acum se aplică de toate muncitoa
rele secției.

Cunoscutei fruntașe în 
bună calitate a firelor 
meritul de a fi aplicat 
răsucit, inițiativa „La 
nici un rebut", iniția-

Știri din Livezeni
Scade prețul de cost

Una din sarcinile im- în această perioadă este 
portante ce stau în fața de peste 8 la sută.

r muncitorilor de la Baza
de utilaje și transporturi nată la reducerea prețu- 

\ Livgxeni este reducerea 
continuă a prețului de

I cost. Preocupat îndea-
’ proape de îndeplinirea
, acestui indice, colectivul
1 bazei a reușit ca în cele

9 luni care
i din acest an să obțină
i beneficii care depășesc
' suma de 60.000 lei. Pro-
1 centul de reducere a
i prețului de cost obținut

Noua secție de fabricare
\ a prafului hidrofob

O contribuție însenr

s-au scurs

lui de cost au adus-o 
muncitorii din secțiile 
transport, confecții me
talice și reparații capi
tale. Astfel, au fost re
duse simțitor toate cate
goriile de reparații la 
mașini și utilaje, s-a ex
tins în rîndul muncito
rilor de la transporturi 
inițiativa curselor plin— 
plin.

față de temperatura in
terioară și exterioară, 
precum și împotriva a- 
pei. Materia primă care

î In cadrul B.U.T. Live
zeni începînd cu luna

i octombrie, a luat ființă 
J o nouă secție — secția
i de fabricat praf hidro- va fi prelucrată în noua 
\fob. Acest praf era a~
> dus pînă acum din lo-
[ calitatea Ovidiu, regiu.
i nea Dobrogea.
! Așezat sub plăcuțe de bibată cu păcură parați- 11 

beton, stratul de praf noasă. Se prevede ca 1, 
hidrofob realizează la noua secție să aducă în- ,1 

[ acoperișurile noilor blo- treprinderii noi și impor- j, 
i curi o izolație perfectă fante beneficii. ,

secție este cenușa rezul~ 
tată din arderea cărbu
nelui la termocentrala 
Paroșenî, care va fi îm-

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

Cu angajamentul îndeplinit
La consfătuirea de pro. 

ducție care a avut loc 
la începutul acestei luni 
la sectorul II al minei 
Lonea, minerii s-au an
gajat să extragă peste 
sarcinile de plan canti
tăți sporite de cărbune 
pe seama creșterii ran
damentelor. Fiecare bri
gadă minieră care lu
crează în cărbune a hotă- 

să dea peste plan, pi
la sfîrșitul lunii, în- 
50—100 tone cărbu- 

de bună calitate.
La numai o jumătate 

de lună de la ținerea 
consfătuirii pe sector; an
gajamentele luate de ma
joritatea băgă
rilor miniere ale 
acestui sector e- 
rau îndeplinite 
și chiar de.păși- 
te. Bunăoară bri
gada condusă de 
minerul Nedel- 
cu Nicolae de-

rit 
nă 
tre 
ne

BOMBAY 13. Trimisul special 
Agerpres, Ion Gălățeanu transmi
te •

Bombayul, care prin mărimea și 
numărul locuitorilor săi (peste pa
tru milioane), este al doilea oraș 
al Indiei, se aseamănă cu o largă 
potcoavă în golul căreia pătrund 
valurile înspumate ale Mării Ara
be. Bombay-ul a căzut sub stăpî- 
nirea colonială portugheză în anul 
1498, dar nu mult după aceea por
tughezii l-au cedat prințului moș
tenitor al Angliei cu prilejul că
sătoriei acestuia. In sutele de ani 
de dominație britanică, orașul 
Bombay era considerat „Poarta 
Indiei", fiind principalul port de 
acces în această țară imensă des
pre care se spune că era .,perla 
coroanei britanice".

Astăzi, Bombayul este un in> 
portant centru industrial, comer
cial și portuar al Indiei indepen
dente. Fiind situat sub 
Racului, peste tot în oraș se poate 
observa o vegetație luxuriantă. Fa • 
țadele blocurilor moderne, care se 
înșiruie pe marile bulevarde sînt 
încadrate armonios de prezenta 
zveltă a palmierilor. Pretutindeni 
în oraș n remarcă o mare anima
ție. A^ssttului vesel al străzilor 
4 se adaugă acum o notă în plus : 
steagurile roșu-galben-albastru și 
portocaliu-alb-verde care flutură 
alături, simbol al prieteniei dintre 
Republica Populară Romînă și Re
publica India, dintre popoarele ce 
lor două țări.

In cea de-a doua zi a vizitei 
în Bombay tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, și Cor- 
neliu Mănescu, au vizitat așa-nu
mita „Colonie a Laptelui

tropicul

Aarey — un complex — model 
de ferme pentru produse lactate 
și Institutul de energie atomică de 
la Trombay. Deși atît de deosebite 
prin specificul lor cele două obiec
tive incluse în programul vizitei 
au însă trăsături comune : ambele 
sînt menite să slujească la promo
varea bunăstării poporului in
dian, la accelerarea progresului e- 
conomic al țării.

De la Raj Bhavana — reședința 
conducătorilor de stat romîni - 
și pînă la „Colonia Laptelui" înal- 
ții oaspeți au fost însoțiți de gu
vernatorul statului Maharashtra? 
H. K. Chaiani, de ministrul mun
cii al Republicii India, Jai 
Sukh Lai Hathi, de am
basadorul Republicii India la Bu-- 
curești M. P. Mathur și de amba
sadorul Republicii Populare Ro- 
mîne la Delhi, Iancu Horațiu. De-a 
lungul celor 
drumul pînă 
din Bombay 
conjurătoare 
monstrație de simpatie polilor po
porului romîn. La ora 9,30, ora 
locală, coloana de mașini oficiale 
ajunge la „Colonia Laptelui". Aici 
oaspeții sînt primiți de ministrul 
agriculturii al statului Maharash
tra, Desay, care le prezintă pe 
conducătorul complexului, Khurody, 
și o serie de colaboratori ai săi.

Solii poporului romîn sînt con
duși spre o colină de unde se 
poate ayea o privire largă asupra 
întregului complex de ferme. Dl. 
Khurody dă înalților oaspeți am
ple explicații cu privire la istori
cul coloniei; la modul ei de or
ganizare și funcționare. „Colonia

32 km. cit măsoară 
la Aarey populația 
și din regiunile în- 

a făcut o caldă de-

i
(Continuare în pag. 4-a)

stabilirea și defalca-La mina Lupeni se lucrează intens la 
rea cifrelor de plan pentru anul 1963.

Iată un aspect din sala topografiei: 
crind împreună cu figuranții topografici 
Vățulescu Emil la preliminarul sectorului de investiții pe 1963.

ținătoarea titlului de bri
gadă fruntașă pe sector, 
sporindu-și randamentul 
muncii cu 0,300 tone/post 
a dat mai bine de 120 
tone cărbune peste sar
cinile de plan. Brigada 
lui Molnar Traian din 
abatajul cameră 703, lu- 
crînd cu un randament 
mai mare de 6 tone a 
reușit să extragă 150 tone 
de cărbune peste preve
derile planului, iar mine
rii din brigada condusă 
de Crețu Gheorghe și-au 
îndeplinit angajamentul 
lunar dînd peste plan 100 
tone cărbune.
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Ing. Ioan Matei, lu- 
Nedelcu Victor și
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Cărbune peste plan

Brigada de frontaliști din stra
tul 73, sectorul l B, în fruntea 
căruia se află tînărul miner Urzi
că Constantin., lună de lună ob
ține rezultate frumoase în înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan. Această harnică brigadă a 
încheiat luna septembrie cu 1.455 
tone cărbune date peste plan, 
luna aceasta a început-o la fel 
de bine. Numai în patru zile 
crătoare, din frontalul unde, 
crează brigada lui Urzică Cons
tantin au fost trimise la ziuă 170 
tone de cărbune peste prevederile 
planului.

Rezultate remarcabile a obținut 
în aceste zile și brigada condusă 
de Băcanii Sava, de la pregătiri, 
care în primele 
octombrie și-a

plan cu 14

iar

lu- 
lw

4 zile ale lunii 
depășit sarcinile 
metri cubi.

a lichidat

Tînărul lăcătuș Lazăr Iosif lucrează în secția 
capitale de la U.R.U.M.P. In fiecare lună el 
sarcinile de plan cu peste 30 la sută, lucrările 
fiind de bună calitate.

Clișeul nostru îl înfățișează pe tînărul Lazăr Iosif în timp 
ce lucrează la filetarea manșoanelor pentru cablurile electrice.

reparații 
își depășește 

executate

8
8
8
8
8

brigăzilor la îndeplinirea anga
jamentelor luate, au propus con
ducerii sectorului să-l înlocuiască 
pe șeful acestei brigăzi cu un alt 
miner, care să fie bun organizator 
al procesului de producție. Ale
gerea a căzut pe Molnar Șt. iar 
munca în acest abataj frontal s~a 
îmbunătățit. După ce rămînerile 
în urmă au fost lichidate, de la 
începutul lunii curente din acest 
frontal 
primele 
plan.

au început să se extragă 
tone de cărbune peste

Au îndeplinit 
planul valoric anual

Colectivul secției electro-moiv 
taj din cadrul sectorului Vil in
vestiții de la mina Lupeni, zilele 
trecute și-a realizat planul anual 
valoric, la lucrările încredințate.

Printre lucrările efectuate de 
colectivul secției electromontaj se 
numără montarea mașinii de ex
tracție la puțul 15, de ventilatoa
re la puțul „Maria“ precum și 
montarea a două compresoare la 
puțul centru.. De așemenea, s-a 
efectuat montarea . în . abatajele 
minei a 6.000 metri conductă

pentru apă potabilă și 
lă. 5.000 metri cablu 
pentru alimentarea brigăzilor 2 
subterane cu energie electrică și 2 
montarea unei case de trans for- 2 
mator la puțul 9, orizontul 480. S

La frumoasele rezultate obți~ g 
nute în muncă de montorii și e- o 
lectricienii secției 
au contribuit din plin echipele con. 
duse de Turchievici Iosif, Burdeț 
Dumitru. Gherman Mihai, ■ Szil~ 
veszter Pavel, lașchievici Ioan, 
Cristian Mihalache, Suciu Parte- 
nie. Roman Gheorghe.

electro-monta'!

Cîștig, nu glumă !
In sectorul Vil investiții 

la mina Lupeni brigada de pregă- g 
riri, condusă de Moloci Tudor, 8Q obține frumoase rezultate în mm- ° 
că. Cîștigurile zilnice pe care Is g 
realizează minerii din această bri- g 
gadă sînt între 118—125 lei. 8

In luna care a trecut cîștigul | j - 
șefului de brigadă a întrecut su- ț> 
ma de 5.500 lei. 8

Cîștigkri mari realizează și bri- 8 
găzile conduse de Ferenczi Ba- | 
lazs, Mihuț Pavel și multe 
brigăzi fruntașe de la mina 
peni.

de

8
8

Brigada
ramînerea în urmă

La sectorul V sud al minei Lu
peni. brigada condusă de Luca 
Vasile luni de-a rîndul nu și-a 
realizat sarcinile de plan. Comu
niștii din sector, analizând aportul

oooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooocooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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MONOLOGUL UNEI BIBLIOTEClj.

1

Acțiunilor cu cartea, mai multă atenție

muncii 
biblio- 
mină. 

de to-

numără peste 
Numai în ulti- 
al acestui an

Recent, la clubul sindicate
lor din Lupeni, a avut loc o 
ședință de analiză a 
bibliotecii clubului și a 
tecilor volante de la 
Din referatul prezentat
varășa Bucur Olivia, bibliote
cara clubului, precum și din 
discuțiile purtate au reieșit o 
serie de lucruri bune în mun
ca cu cartea.

Biblioteca 
22.000 volume, 
mul trimestru
ea a fost înzestrată cu 1.980 
de cărți. In acest an a crescut 
numărul bibliotecilor mobile șl 
de casă, ajungînd la 16 față 
de 8 cîte erau anul trecut. A 
crescut, de asemenea, și nu
mărul cititorilor care se ridică 
la peste 1.700,

In munca cu cartea au e- 
xistat însă și lipsuri. Astfel, 
colectivul bibliotecii a fost 
inexistent, tovarășa bibliote
cară Bucur Olivia fiind lăsată

să lucreze singură. Conduce
rea clubului n-a sesizat din 
timp această situație, munca 
continuînd să se desfășoare 
la voia întîmplării. Datorită 
acestui fapt nu s-a putut duce 
o muncă susținută cu biblio
tecarii din întreprinderi.

La mina Lupeni există o 
bibliotecă tehnică, pe lingă 
cabinetul tehnic. Din lipsă de 
colaborare 
clubului și 
nu s-a dus 
tă pentru
răspîndirea cărții tehnice, pen
tru popularizarea metodelor 
celor mai înaintate în lupta 
pentru cit mal mult cărbune. 
De asemenea, nemulțumitor 
este și faptul că de la Începu
tul anului și pină 
organizat doar 26 
cartea, dintre care 
dimineți de basme
pii, două recenzii, o seară li
terară, o seară de ghicitori pe

dintre biblioteca 
biblioteca tehnică 
o muncă susținu - 
popularizarea și

acum s-au 
acțiuni cu 
15 au fost 
pentru co-

Fosibilitâfi sînt
Prin grija partidului și gu

vernului nostru, pentru munca 
cultural-educativă de masă se 
alocă fonduri bănești impor
tante care creează condițiile 
necesare pentru o activitate 
rodnică și susținută. Baza ma
terială existentă în Valea Jiu
lui corespunde cerințelor unei 
munci culturale intense. Toa
te cluburile sînt înzestrate cu 
mobilier, costume, instrumen
te muzicale, zeci de mii de vo
lume de cărți.

Această bază materială insă 
nu este folosită în toate ca
zurile în mod judicios. Se mai 
întîlnesc cazuri cind avutului 
obștesc nu i se acordă grija 
cuvenită. Astfel, clădirea clu
bului din Aninoasa nu este în
grijită, în interior curățenia 
lasă mult de dorit. Comitetul 
sindicatului trece ușor cu ve
derea peste acest lucru, nu ia 
măsuri de remediere. Or, știut 
este faptul că efectuarea la 
timp a micilor reparații duce 
la evitarea unor cheltuieli 
mari cu prilejul reparațiilor 
ce se fac cu întîrziere. Tov. 
Lanyi Maria la recenta ple
nară a C.L.S. a vorbit despre 
aspectul clubului, dar n-a po
menit nimic despre intențiile 
ce le are comitetul sindicatu
lui pentru întreținerea lui. La 
«Vulcan corul nu mai există, 
dar nici... costume. De trei 
ani (? !) costume în valoare 
de 40.000 lei sînt pe la dife
riți cetățeni, iar consiliul de 
conducere al clubului, comi
tetul sindicatului nu au luat

=0

SCURT BILANȚ
In orașul Lupeni funcționează 

două cinematografe cu o capacitate 
de 870 locuri. De la începutul 
anului și pînă în prezent la aceste 
cinematografe au rulat 190 filme 
cu care s-au prezentat 1064 spec
tacole vizionate de 316.630 oameni 
ai muncii. Din numărul total al 
filmelor rulate 64 au fost filme 
sovietice, care s-au bucurat de un 
deosebit succes, 
pot fi amintite 
vieți", „Flăcări 
mele încercări"

Printre 
filmele 

în taiga"; 
și altele.

acestea 
„Două 

„Pri-

teme literare și o singură in
formare

Slaba 
domeniu 
tului că 
turali din cadrul comitetelor 
de secții sindicale ale minei 
nu au acordat sprijinul ne
cesar bibliotecii clubului cen
tral, ba mai mult chiar nici 
la acțiunile organizate nu au 
luat parte.

Mai mulți participant! Ia 
discuții, printre care tovarășii 
Kocsik Mihai, litiu Mihal, Ar- 
deleanu loan, Coroi Sanda și 
alții au venit cu propuneri 
concrete în scopul îmbunătă
țirii muncii cu cartea.

Comitetul sindicatului a a- 
doptat în urma ședinței de a- 
naliză un plan de 
tru desfășurarea 
tăți bogate, vii, 
munca cu cartea.

politică.
activitate în acest 
se datorește și fap- 
unii responsabili cul-

măsuri pen- 
unei activi- 
atractive

AVBAM MICA 
activist sindical

să Ie folosim!
Să-i 
nu- 

instrumente muzicale,

măsuri ca aceste bunuri 
revină clubului. Tot așa, 
meroase 
costume, cărți, aparținînd di
feritelor i' ’ 
dite, nu i 
tența lor.

Este necesar 
sindicale să ia 
nice pentru inventarierea tu
turor bunurilor cluburilor, 
pentru punerea în ordine a 
materialelor șl folosirea lor 
judicioasă în scopurile cerute.

Un alt aspect semnalat la 
plenara C.L.S. care a analizat 
desfășurarea muncii culturale 
este acela că cluburile nu se 
folosesc de fondurile 
le au. Acest neajuns 
nifestă mai ales în 
cumpărării de cărți, 
clubul din Aninoasa, din 10.000 
lei prevăzuți în acest scop, a 
cheltuit doar 5.000 lei, clubul 
Uricani din 12.000 lei — 5.000 
lei. Aproape nici unul din clu
buri n-a folosit în întregime

cluburi 
se mai

sînt răspîn- 
știe de exis-

ca organele 
măsuri grab-

pe care 
se ma- 
privința 

Astfel,

în

destinate pentru 
firesc ca în aceste 
lipsească cărți noi.

fondurile 
cărți. Este 
condiții să 
valoroase.

Deficiența de mai sus este 
explicată prin faptul că unele 
comitete sindicale „uită" să 
vireze cluburilor sumele pre
văzute în buget. Din această 
cauză, în acest an clubul din 
Petroșani, de pildă, în loc să 
încaseze 148.000 lei a încasat 
doar 76.000 lei. Comitetele 
sindicatelor de la I.I.L. „6 Au
gust", C.C.V.J., I.R.T.A., din 
comerț, de la I.L.L., I.C.O. au 
virat sume mult mai mici 
decît prevederile bugetului.

Iată cîteva deficiențe care 
pot fi sesizate mai la toate 
cluburile. Stă în putința co
mitetelor sindicatelor să le 
rezolve și astfel să contribuie 
din plin Ia folosirea judicioa
să a bazei materiale și a po
sibilităților existente.

Text pentru brigăzile artistice de agitație —
cîte un prieten, care m-a uimit 

de mult citește, dar vă spun cinstit 
toate acestea, faptul nu mă-neîntă 
unele cereri, ades mă frămintă. 

Fiindcă din păcate, prieten ul setos 
De citit se-arată atît de nesățios 
Căci după lectură, cartea- mprumutată 
Mi-o înapoiază, complet... devorată ! 
La-nceput, firește, pînă n-ain știut 
Cit mă costă-o carte, dată împrumut, 
I-am dat cu plăcere, fiind bucuroasă, 
Că-1 pot satisface c-o carte frumoasă. 
Dar văzînd că după cîteva -mprumuturi 
Cărțile in rafturi au ajuns rebuturi 
Am căzut pe gînduri. —- Ce-ar fi de făcut, 
De-a stîrpi năravul ăsta neplăcut ? 
Fiindcă vă spun sincer, mi se face silă, 
Cînd văd cîte-o carte ruptă fără milă. 
Mai poți să stai calină, fără să te cerți
Cînd ți-o reîntoarce fără de coperți ? 

Cu file-ndoite (ori lipsă două-trei) 
Negre de amprente, pătate cu ulei, 
Cu înfățișare de nerecunoscut 
De-ai crede că omul a citit-o-n șut! 
Nu vorbesc de alții care, cel puțin, 
După ce-mprumută, apoi nu mai vin 
Să înapoieze ce-au împrumutat 
Cartea fiind bună, dînșii au uitat 
Să-și mai amintească, măcar din greșeală, 
Că mai au la mine o „fișă personală". 
De aceea astăzi fac un mic apel 
Către cititorii ce procedea ză astfel; 
Pe această cale le fac cun escut 
Că-n condiții de-astea... nu -1 mai împrumut ! 
Și-i rog prietenește ca în viitor 
Să nu uite — Cartea e bun al tuturor!

BIBLIOTECA 
pt. conf. S. IOAN

*

FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC 
LA PETROȘANI

lii cadrul tradiționalei Luni a 
prieteniei romîno-sovietice, la ci
nematograful „7 Noiembrie" din 
Petroșani se va organiza între 19- 
25 octombrie a.c. „Festivalul fil- 
mulu sovietic". In cadrul festiva
lului vor fi prezentate filmele: 
„Nouă zile dintr-un an", film 
distins cu marele premiu „Globul 
de cristal" la Festivalul intetna-

țional al filmului de la Karlovy- 
Vary din 1962 ; „Casa de la răs
cruce", ,;La 30 de ani", „Flăcări 
și flori", („Copilăria lui Ivan“); 
film distins cu premiul „Leul de 
aur" la Festivalul internațional al 
filmului de la Veneția — 1962 ; 
„Oameni și fiare" seria l-a: „Oa
meni și fiare" seria IJ-a, ..Start' 
spre necunoscut".

IN CLIȘEU : O secvență din filmul „Flăcări și flori".VICTOR EULEȘI 
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Activitatea căminelor culturale trebuie îmbunătățită
S-au pregătit din timp

La căminul cultural din Iscroni 
s-au luat măsuri pentru ca în tim
pul iernii să se desfășoare o ac
tivitate bogată, atractivă. Astfel, 
sala căminului cultural a fost proas
păt zugrăvită, mobilierul a fost re
parat. Pentru încălzirea sălii s-a 
făcut aprovizionarea cu combusti
bil pe tot timpul iernii.

In cadrul căminului activează 
o formație de dansuri și o briga
dă artistică de agitație care pre
gătește un nou program privind 
procesul de înnoire a satului. La 
cămin s-au organizat joi ale ti
neretului, recenzii, cicluri de filme 
documentare și științifice, confe
rințe pe diferite teme, audiții de 
radio, șezători; concursuri si alte 
acțiuni.

Munca cu cartea ocupă un loc 
de frunte. Biblioteca dispune de 
peste 2.600 volume și este vizita
tă zilnic de un mare număr de 
prieteni ai cărții.

Unele lucruri bune se pot spu
ne și despre căminul cultural din 
Cimpa. Nu odată tinerii artiști a- 
maten cimpeni au dus mesajul 
artei hunedorene dincolo de ho-

tarele regiunii, obținind de fie
care dată rezultate frumoase. In 
prezent, sub conducerea actorului 
Mircea Zabalon de la Teatrul de 
stat din Petroșani, formația de 
teatru pregătește piesa „Un iaz și
o poveste cu haz".

Cînd lipsește 
preocuparea

Cu cîteva luni în urmă tovarășa 
Vlasie Ana, directoarea căminului 
cultural din Cîmpu lui Neag a or
ganizat cu tinerii comunei cîteva 
acțiuni frumoase. A fost înființată 
și o brigadă artistică de agitație care 
a prezentat 
precum și 
In ultimul 
mâții nu 
culturală rezumîndu-se la specta
colele de cinema. Nici acestea nu 
sînt însă vizionate în condiții bu
ne. Sala căminului se află în a- 
ceeași clădire cu bufetul, fapt ce 
duce la conturbarea liniștei în 
timpul spectacolelor. Această pro
blemă a fost sesizată de mai mul
te ori, dar Sfatul popular al co

cîteva programe reușite, 
o formație de teatru, 
timp însă aceste for
mai activează, munca

munei Cîmpu lui Neag nu a luat 
nici o măsură.

Nici munca cu cartea nu merge 
mai bine. Deși biblioteca dispune 
de peste 1.000 volume, ea stă în
chisă de mai bine 
zile.

Sala căminului 
Cîmpu lui Neag 
punct. Nu-i zugrăvită și nici 
provizionarea cu combustibil 
s-a făcut pînă în prezent. Aceas
tă stare de lucruri se datorește 
în mare măsură și comitetului 
executiv al sfatului popular co
munal, care nu a făcut nimic pen
tru îmbunătățirea situației.

Munca este necorespunzătoare și 
la căminul 
Deși 
tați, 
Aici 
suri,

de trei luni de

cultural 
nu-i pusă

din 
la
a-
nu

că
diți

di
nu

cultural din Cimpa. 
la Cimpa sînt tineri talen- 

activitatea culturală e slabă, 
nu există o formație de dan- 

, o brigadă artistică sau alte 
forme ale activității artistice (cu 
excepția formației de teatru). 
Munca cu cartea bate și ea pasul 
pe loc. Toate acestea se dato- 
resc lipsei de preocupare din par
tea conducerii căminului precum 
și lipsei de îndrumare din partea 
Comitetului pentru cultură si artă 
din Petroșani.

In aceeași situație se află și că-

minul cultural din Bărbăteni. Și 
aici au fost organizate prea puți
ne acțiuni care să atragă tineretul 
la cămin, să-l facă să îndrăgeas
că munca culturală. Toată activi
tatea căminului a fost limitată 
doar la munca desfășurată de 
drele didactice și elevii școlii 
Bărbăteni.

In prezent la cămin se fac 
ferite reparații. Oare acestea
se puteau face încă de astă vară ? 
Sigur că da. Dar și aici se ob
servă lipsa de preocupare din par
tea conducerii căminului.

Este necesar să sc lichideze cu 
aceste lipsuri. Căminele cultu
rale vor trebui să colaboreze în 
permanență cu cadrele didactice 
pentru organizarea de seri litera
re, conferințe științifice, prezen
tări de diafilme, dimineți de bas
me pentru copii și alte asemenea 
acțiuni menite să ducă la cultu
ralizarea și educarea oamenilor 
muncii, la formarea unui tineret 
nou.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, sfaturile populare și 
mitetele U.T.M. vor trebui să a- 
corde mai mult sprijin căminelor 
culturale, să le controleze și să le 
îndrume ,mai îndeaproape pentru 
ca rezultatele să fie dintre cele 
mai bune.

D. GHIONEA
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La mina Pefrila
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S-a deschis noul an 
al învățămîntului de partid 
In acest an de invățămint, 

la mina Petrila funcționează 
41 de cercuri și cursuri la ca
re sînt înscriși peste 1000 de 
membri și candidați de partid, 
precum și tovarăși 
fără de partid. La această ex
ploatare au fost 
nouă cercuri de 
Istoriei P.M.R., la care sint în. 
cadrați peste 200 de cursanți. 
A crescut numărul cursanți
lor ce participă la cursurile 
serale de la 180 in anul tre
cut, la 235 în acest an. Grija 
pentru educarea candidaților 
de partid este dovedită prin 
faptul că in noul an de învă
țămînt de partid funcționea
ză 8 cercuri de studiere a Sta
tutului P.M.R. A crescut și 
numărul cercurilor de econo
mie politică, a cursurilor spe
ciale pentru mineri.

O preocupare de seamă a 
comitetului de partid a fost 

i'și selecționarea propagandiș- 
tilor. In acest sens, comitetul 
de partid a îndrumat organi
zațiile de bază să se orienteze 
asupra celor mal bine pregă
tiți membri de partid, cu ex
periență în muncă. Au fost se
lecționați din nou ca propa
gandiști tovarășii Croitoiru 
Gheorghe, Pop Zoltan, Starna 
loan, Nebela Francisc, Călu- 
șeru Ioan, Sava Cornel, Mo- 
șescu Gheorghe, Ionescu Con
stantin și alții. Au fost selec
ționați și propagandiști noi

din activul

constituite 
studiere a

muncitorilor, 
și inginerilor 

Printre aceștia se 
tovarășii Negru Ale- 
Rebeleș loan, Grecu 
Zaap Zoltan și alții 
participat la cursul

din rindurile 
tehnicienilor 
fruntași, 
numără 
xandru, 
simion, 
care au 
de pregătire organizat pe lin
gă Comitetul regional de Dartid 
Hunedoara, iar alții la cel or
ganizat pe lingă Comitetul o- 
rășenesc de partid Petroșani.

S-au întocmit grafice cu 
data, ora și locul unde se va 
ține învățămîntul de partid în 
fiecare organizație de bază. De 
asemenea, au fost ținute adu
nări generale ale organizații 
lor de bază unde s-a adus lai 
cunoștința cursanților locul și 
programul de desfășurare a 
formelor de invățămint la ca
re au fost încadrați. Aproape 
în fiecare organizație au avut 
loc întîlniri între propagan
diști și cursanți.

La mina Petrila noul an de 
invățămint de partid s-a des
chis în toate organizațiile de 
bază. La deschiderea fiecărei 
forme de învățămînt au parti
cipat membri ai birourilor or
ganizațiilor de bază și ai co
mitetului de partid care au 
luat cuvîntul și au chemat 
cursanții să studieze in mod 
organizat, arătînd necesitatea 
îmbunătățirii continue a con
ținutului lecțiilor și discuții ■’ 
lor.

noștri, Petrila a 
o puternică dez- 
Au fost construite

0
Z. ȘUȘTAC

aisloi
TO“ 
ti- 
defață 

de avutul 
activitate, 
de la mi- 
un sprijin 
posturilor

bolnav, 
doi tineri 

la gazeta 
de control.

Organizațiile U.T.M. au
> Iul să cultive în rindurile 
nerilor răspunderea 
muncă, grija față 
obștesc. In această

^organizațiile U.T.M.
^na Lonea primesc 

prețios din partea 
ut em iste de control.

Prin coloanele gazetei ,.Vor
bește postul utemist de con
trol", tinerii mineri sînt aju

nați să înțeleagă că prezența 
zilnică Ia muncă este cea mai 
importantă îndatorire.

‘ Din organizația de bază nr. 
, 6 fac parte tinerii Ciubotaru 
Constantin și Costinaș Gheor- 
ghe. Intr-una din ziiele tre
cute, utemiștii acestei organi
zații au întreprins o acțiune 
de muncă patriotică, la care 
au fost mobilizați toti tinerii 
sectorului. In afară de Ciubo
taru și Costinaș, tot colectivul 
a fost prezent. In timp ce u- 
Itemiștii organizației munceau 
cu hărnicie, Ciubotaru a dor
mit, iar Costinaș s-a dus la 
medic simulînd că e 
Atitudinea acestor 
a fost combătută 
postului utemist

Un alt post utemist de con
trol care sprijină activitatea 
organizației de bază U.T.M., 
este cel din organizația de ba
ză a sectorului IV. La gazeta 
postului 
sînt expuse 
care scot în 
obținute de 
îul și felul 
odihnesc muncitorii 
tor după orele de muncă.

La cea de-a treia rubrică 
este expusă fapta muncitoru
lui Morar Francisc, care a dor
mit lîngă crațer în timp ce 
acesta era pornit. Văzîndu-se 
criticat la gazetă, tînărul Mo
rar s-a îndreptat.

Prin raidurile întreprinse la 
locurile de muncă, colectivele 
acestor două posturi utemiste 
ide control reușesc să cunoască 
cazurile de indisciplină care 
mai persistă in activitatea u- 
nor tineri, pe care apoi le com 
bat cu operativitate.

Nu așa procedează postul 
utemist de control din orga
nizația de bază nr. 11. Ușița 

: gazetei de perete a acestui 
* post utemist de control stă 
de mai mult timp închisă Cu

utemist de control 
două materiale, 

evidență succesele 
brigăzile sectoru- 
plăcut în care se 

din sec-

lacăt, iar rubricile a cărorun
colțare se mai țin doar în cite 
un cui sînt goale. Aceasta do
vedește că membrii postului 
utemist de control nu au nici 
un fel de activitate. De aceas
tă stare de lucruri se face vi
novat și biroul organiza
ției de bază U.T.M. din sector, 
care nu îndrumă 
lează 
mist

De
nea,
comitetului U.T.M. pe mină să 
urmărească îndeaproape și să 
îndrume în permanență acti
vitatea posturilor utemiste de 
control, pentru ca acestea să 
constituie cu adevărat un a- 
jutor in munca de zi cu zi a 
organizațiilor de bază U.T.M.

V. OROS

și nu contro- 
postului ute-activitatea 

de control.
asemenea,

este necesar ca membrii
la mina Lo

Examenul de diplomă 
prilej de însemnate învățăminte

In aceste zile s-a încheiat 
prima sesiune a examenului 
de diplomă, eveniment impor
tant pentru fiecare seralist 
absolvent al cursurilor școlii 
de maiștri electromecanici din 
Petroșani. La capătul celor 
trei ani de învățătură, acest 
examen a constituit o serioa
să verificare a cunoștințelor 
acumulate în școală. El a con
stituit un bilanț al modului 
în care au muncit seraliștii în 
răstimpul orelor de curs.

In general examenul de di
plomă a verificat calitatea 
proiectelor întocmite, volumul 
cunoștințelor însușite la prin
cipalele obiecte de studiu, ca
pacitatea de orientare a ab
solvenților și competența ini 
organizarea și conducerea pro
cesului de prdducție.

In fața comisiei de exami
nare s-au prezentat 37 de can
didați, cei mai mulți dovedind 
siguranță în răspunsuri — ca 
urmare a unei pregătiri con
tinue, conștiincioase în timpul 
orelor de studiu. Cei mai bine 
pregătiți au fost candidațil de 
la exploatările miniere Ani- 
noasa și Petrila și de la Uzina 
de reparat utilaj minier Pe
troșani. Tînărul maistru 
fruntaș in producție Ma- 
rincan loan, din sectorul I 
al minei Aninoasa, s-a pre
zentat bine, fiind declarat 
reușit cu media de aproape 9. 
In fața comisiei au susținut 
bine proiectul și au dat răs
punsuri bune și tovarășii Bako 
Dionisie, Iacob Alexandru de 
la mina Petrila, Covaci Gri- 
gore de la mina Vulcan și alții.

Examenul de diplomă a adus 
elevilor și profesorilor lor sa
tisfacție. Din cei 37 de can
didați, 35 au luat calificative 
de foarte bine și bine.

— Noi — după cum spun 
maiștrii electromecanici Si coi 
Sabin, Lochelner Francisc, Mo- 
canu loan și alții — ne-am 
pregătit intens pentru exame-
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nul de diplomă, pentru a fi la 
înălțimea sarcinilor. Sîntem fe
riciți că am absolvit această 
școală. Pentru acest lucru 
mulțumim din inimă partidu
lui care ne-a creat condiții op
time de învățătură. Sîntem 
hotărîți să răsplătim această 
grijă prin fapte, printr-o mun
că însuflețită, contribuind ast
fel la sprijinirea efectivă a 
minerilor pentru a-și îndeplini 
cu cinste sarcinile pe care Con
gresul al m-lea al partidului 
le-a pus in fața industriei car
bonifere. i

S. ZAHAKIA ?

In anii 
cunoscut 
voltare. 
50 de blocuri și pavilioane cu 
759 apartamente, 7 pavilioa
ne cu 140 camere, două că
mine muncitorești cu 500 lo
curi, un club, o școală nouă 
— ceea ce a făcut ca orașul 
să aibă un aspect tot mal 
frumos, mai modern iar su
prafața locuibilă a localită
ții să crească cu 75 la sută. 
In prezent, constructorii pe- 
trileni ridică aici alte 3 blo
curi mari cu 96 apartamente 
pe care le vor da în folosin* 
ță încă în acest an.

IN CLIȘEU: Aspect din 
Petrila de azi.
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Corespondenții participant! la concurs 
ne scriu despre pregătirile de iarnă

Amenajări 
la policlinică 

policlinica din Petrila, gri-Ls 
ja pentru cei bolnavi se mani' 
festă din plin.

O nouă expresie a griii față 
de cei bolnavi este amenajarea a 
4 săli de așteptare, repararea so
belor de teracotă, a ușilor și gea
murilor de la policlinică și revi
zuirea programului de lucru < ' 
personalului medico-sanitar.

IOAN SIMANDI
muncitor

al

contactelor deteriorate, la procu
rarea nisipului, a măturilor și lo- 
peților precum și a cantității ne
cesare de sare pentru împiedicarea 
înghețului la macaze.

Preocupare în privința pregă
tirilor de iarnă a manifestat și 
comitetul de secție sindicală care 
a mobilizat tot colectivul sector»’ 
lui transport la întrecere pentru 
terminarea pregătirilor 
înainte de termen.

de iarnă

Preocupări
Conducerea sectorului de trans

port de la mina Lonea, se pre
ocupă de pregătirile în vederea 
anotimpului friguros. S~a botărît 
din timp efectuarea unor lucrări 
ca: protejarea terasamentului,
curățirea canalelor de scurgere 
de-a lungul liniilor ferate uzinale, 
confecționarea de pluguri ce vor 
fi fixate în fața locomotivelor. De 
asemenea, s-a trecut la înlocuirea

ȘTEFAN
șef de

NAGY
echipă

0 nouă acțiune sanitară cu caracter profilactic
De curînd, secția boli de ochi 

a spitalului unificat din Pe
troșani a fost datată de către 
Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale și Secția sănă
tate a Sfatului popular regio
nal Hunedoara cu aparatură 
modernă, ce permite a se cer
ceta calitatea vederii, funcțiu
nile ochiului în raport, în mod 
special, cu condițiile de mun
că in întuneric.

întregul colectiv de medici 
oculiști își va concentra efor
turile pentru a cerceta în mod 
multilateral și complex un nu
măr cît mai mare de munci
tori din subteran, precum și 
din transporturi: ceferiști și 
șoferi.

Scopul nostru este să cer
cetăm, in primul rînd, felul 
în care funcționează ochii în 
întuneric, pentru a putea tra
ta și vindeca pe cei ce nu văd 
bine în aceste condiții de mun
că, boala ce se cheamă hes- 
peranopsîe. De foarte multe 
ori, cei ce nu văd bine în în
tuneric se pot accidenta sau 
pot accidenta pe alții. Aceste 
accidente pot șl trebuie să fie 
prevenite pentru a cruța su
ferințe inutile. Noi, oculiștii, 
considerăm aceasta ca o sar
cină imediată.

Pe de altă parte vrem să 
examinăm frecvența bolii de 
ochi numită glaucom (apă 
neagră) la mineri pentru a 
putea trage concluziile nece
sare profilactice și terapeuti
ce. Aceste examinări vor fi 
complexe, vor dura circa două 
ore pentru fiecare muncitor 
examinat, fapt ce va cere un 
efort mare și din partea me
dicilor și din partea celor ce 
vor fi examinați.

Facem un apel călduros la 
muncitorii mineri, tehnicienii 
și inginerii ce lucrează în sub
teran, la mecanicii de loco
motive C.F.R. și la șoferi, pen
tru a se prezenta la punctul 
de adaptometrie și explorări 
funcționale oculare ce va fi 
în curînd creat în cadrul sec
ției de ochi a spitalului Pe
troșani. Un muncitor conștient 
știe ce importanță mare pre
zintă calitatea vederii în pro
cesul muncii în întuneric. De 
asemenea, se va cerceta și în 
ce măsură acționează factbrui 
oboseală asupra vederii în con
dițiile muncii în mină.

Aceste examinări se vor ex
tinde și asupra celor ce ur
mează a fi angajați în subte
ran. Ei nu vor putea fi anga
jați fără a fi examinați și de-' 
clarați apți pentru munca în 
subteran.

Cei ce vor fi programați de 
medicul oculist, să se prezinte 
la ziua și ora indicată la sec
ția de ochi a spitalului Petro
șani. Cei care doresc să fie pri
mii examinați și nu vor să 
aștepte programarea, se pot 
adresa secției noastre. Ei vor 
fi considerați voluntari și vor 
avea prioritate în examinare.

Pe măsură ce vom realiza 
cele necesare, numărul celor 
examinați va crește zilnic, ur- 
mînd ca intr-un viitor ce-1 do
rim cit mai apropiat nici un 
muncitor din subteran sau 
transporturi (feroviare și auto) 
să nu fi rămas neexaminat 
periodic, iar la angajare 
nu existe muncitori fără 
ceastă examinare.

Tovarăși mineri, tovarăși
gineri și tehnicieni, sprijiniți 
acțiunea noastră medicală cu 
caracter profilactic și lămu
riți pe toți că în felul acesta 
își apără sănătatea și se fe
resc de accidente, uneori gra
ve. Nu vom precupeți efortul 
și timpul nostru pentru a vă' 
examina, considerînd că rolul 
medicinii moderne este acela

o

Folosesc experiența 
anilor trecuți

Experiența anilor trecuți a do
vedit că atunci cînd s-au făcut din 
timp pregătirile necesare pentru 
iarnă, deservirea salariaților nu
nei cu competința de cărbune s-a 
desfășurat. în perioada de iarnă, 
la fel ca și in celelalte anotim
puri.

Bazat pe această experiență 
sectorul gospodăresc al minei Lu- 
peni a dispus luarea unor măsuri 
în vederea asigurării deservirii an- 
gajaților minei cu competința de 
cărbune. Printre măsurile luate 
este înlocuirea lanțului de la cra
terul folosit la alocația de căr
bune, asigurarea unui transport 
ritmic al cărbunelui prin dotarea 
cu încă o mașină amenajată în 
acest scop, precum și efectuarea 
reparațiilor necesare la podurile 
de descărcare — încărcare.

M. AVRAM 
mina — Lupeni

să 
a-

in-

de a preveni boala sau de a 
trata de la începutul ei.

dr. I. EȘANU 
medic primar oftalmolog 

Petroșani

Un plan de măsuri 
cuprinzător

Conducerea minei Vulcan a pre
văzut o serie de măsuri menite 
să asigure ritmicitatea producției 
pe perioada de iarnă. Planul în
tocmit în acest scop cuprinde 54 
de măsuri concrete care exprimă 
preocuparea conducerii minei pen
tru asigurarea unor condiții op
time de lucru pe timp de iarnă.

Printre măsurile preconizate sînt 
o serie de lucrări de instalații 
mecanice și electrice care an fost 
încredințate sectorului V. Printre 
acestea se numără schimbare^ mo~ 
letelor de la turnul puțului 
Noiembrie1'. repararea mașinii de 
extracție, montarea de rezervoare 
de apă și lubrifianți pentru com" 
pres oarele de la puțul V și Va
lea Arsului etc.

AUREL HOZU 
mecanic



generală
(Urmare din pag. l-a)
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Laptelui" se întinde pe o supra
față de 283 ha și cuprinde 30 de 
ferme, in care sînt îngrijite peste 
20.000 capete de vite. Gu 13 ani 
în urmă pe acest îoc nu se aflau 
nici un fel de construcții. In 1949 
guvernatorul de atunci al statului 
Maharahstra a hotărît scoaterea 
vitelor din oraș și amenajarea u- 
nui ioc special pentru ele. La în
ceput au existat numai șapte fer
me și ceva mai mult 
pete de vite. Astăzi 
melor s-a împătrit, 
vitelor este de 
mai mare. Zilnic se îmbuteliază 
100.000 de litri de lapte care sînt 
distribuite printr-o largă rețea de 
desfacere cuprinzînd 700 de cen
tre.

După ce oaspeții romîni au 
primit aceste explicații, s-a trecut 
la vizitarea unității nr. 5 din ca
drul complexului și a fabricii pen
tru pasteurizarea și îmbutelierea 
laptelui. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și-a exprimat apre
cierea pentru felul în care este or
ganizat procesul de producție și 
pentru calitatea produselor acestei 
întreprinderi moderne. Conducăto
rii de stat romîni însoțiți de per
sonalitățile indiene s-au 
tat 
de 
tat 
rea 
tre

de 3.400 ca- 
numărul fer- 
iar numărul 

șase ori

îndrep- 
apoi spre casa de oaspeți un- 
în cursul unei discuții s-a ară- 
că ar fi folositoare organiza- 
unui schimb de experiență în- 
specialiștii romîni și cei in

dieni. Un astfel de schimb, au 
menționat ambasadorul Republicii 
India la București Mathur și Khu- 
rody, conducătorul coloniei, ar fi 
reciproc avantajos. Schimbul de 
experiență, a spus tovarășul Ghe- 
orghe Gheorghiu-Dej, este întot
deauna folositor. Președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu-

lare Romîne l-a invitat pe Khu- 
rody să facă o vizită în țara noas
tră în timpul verii. Ambasadorul 
Indiei la București a subliniat că 
vara este anotimpul cel mai indi
cat pentru o vizită în frumoasa 
Romînie.

Ministrul agriculturii Desay s-a 
interesat îndeaproape de dezvol
tarea agriculturii Romîniei, de 
sistemul de educație, în general, 
și de pregătirea cadrelor cu ca
lificare superioară în speciaL El 
a mulțumit tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej pentru explicațiile 
date. Conducătorii de stat romîni 
au semnat în cartea de onoare a 
coloniei. La rugămintea gazdelor 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a plantat, potrivit unei vechi 
tradiții indiene, un arbust de aso- 
palav în Parcul Prieteniei de la 
Aarey pe un teren unde se află 
numeroși arbuști plantați de șefi 
de state și guverne care au vizitat 
India.

Adresîndu-se gazdelor, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus : 
„Fie ca oamenii să trăiască în 
pace să nu mai existe nici
odată război. Acestui scop să 
ne consacram forțele". Ministrul 
agriculturii Desay, a adăugat: ;;A- 
cesta este și punctul de vedere al 
guvernului indian". ;,Vă rugăm a 
spus Desay să reveniți pentru a 
vedea cum a crescut arbustul".

Mlădița nou plantată este stră
juită de o tăbliță albastră pe care 
scrie cu litere albe: „Plantat de 
excelența sa dl. Gheorghe Gheor- 
ghîu-Dej, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Ro
mîne la 13 octombrie 1962".

In cursul după-amiezii înalții 
oaspeți romîni au vizitat Institu
tul de energie atomică de la Trom- 
bay, situat la marginea orașului 
Bombay. Ca și dimineața, cînd
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Arestarea unui agent al spionajului 
american în R

conducătorii de stat romîni 
străbătut drumul spre Aarey;
străzi au venit să salute numeroși 
locuitori ai orașului care au ova
ționat la trecerea coloanei de ma
șini oficiale.

Conducătorii de stat romîni an 
fost însoțiți de Jai Sukhdal Kathi 
ministrul muncii al Republicii In
dia, de Salebhoy Abdulkadar. 
membru al guvernului statului Ma
harashtra, de ambasadorul Indiei 
la București Mathur și ambasado
rul Republicii Populare Romîne 
la Delhi, Iancu Horațiu.

La înapoierea spre Bombay zeci 
și zed de mii de oameni au sa
lutat prietenește pe solii poporului 
romîn. Pretutindeni putea fi auzit 
un salut străvechi în limba hindi 
adresat în mod tradițional oaspe
ților și prietenilor: „Victorie 
vouă".

Seara guvernatorul statului Ma
harashtra a oferit un dineu 
cinstea conducătorilor statului 
mîn.

Presa din Bombay publică
ple relatări cu privire la primirea 
caldă care a fost făcută încă din 
prima zi oaspeților romîni de lo
cuitorii orașului. După cum scrie 
ziarul de limbă engleză „Free 
Press Journal", „Președintelui romîn 
însoțit de primul ministru și de 
ministrul afacerilor externe li s-au 
făcut la aeroport o primire căldu
roasă. In drumul spre Raj Bha- 
vana ei au fost aclamați de o mare 
mulțime". Ziarele „Times of In
dia", ;,Free Press" și ;,Lokasatta“ 
însoțesc reportajele din prima zi 
a vizitei cu fotografii înfățișînd pe 
conducătorii de stat romîni la so
sirea în Bombay.
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JLj Continuă dezbaterile 
de politică

NEW YORK 13 (Agerpres).
In cadrul dezbaterilor de poli

tică generală care au avut loc la 
O.N.U. în ședința din după-amia- 
za zilei de 12 octombrie, a luat 
cuvîntul ministrul afacerilor ex
terne al Irakului, Hașhim Jawad. 
El a subliniat că problema germa
nă trebuie să fie rezolvată ime
diat. „încercarea de a rezolva a- 
ceastă problemă cu ajutorul for 
ței a 
re a 
tenței 
teme 
rite".

Jawad a condamnat uneltirile 
imperialiste împotriva Cubei, de- 
clarînd că poporul cuban este li
ber să aibă guvernul care îi place 
și că nici un stat, oricît de mare 
și puternic ar fi; nu are dreptul

spus el, ar constitui o nega 
situației reale, adică a exis- 
celor două Germanii cu sis- 
economice și politice dife-

să se amestece în treburile inter
ne ale altor țări.

Ministrul afacerilor externe al 
Irakului a demascat activitatea 
colonialiștilor englezi în Orientul 
Apropiat. El a condamnat poli
tica N.A.T.O. și C.E.N.T.O. în 
dreptată împotriva Irakului și al
tor țări arabe. Jawad a caracteri
zat piața comună ca un instru
ment economic al N.A.T.O. cate 
intensifică cursa înarmărilor.

Bechir El-Azmeh, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Siria, a criticat, 
de asemenea, blocurile economice. 
El a subliniat că aceste blocuri sînt 
deghizări ale 
care caută să 
nere ce și-au 
independența.

neocolonialismului 
distrugă statele ti- 
căpătat de curînd

►
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0 importantă rezoluție a Adunării Generale
NEW YORK 13 (Agerpres).
Adunarea Generală O.N.U. n 

adoptat la 12 octombrie cu 84 
voturi contra două (Portugalia șl 
Africa de sud) și 11 abțineri o 
rezoluție prezentată de grupul ță
rilor afro-asiatice în care, după ce 
se exprimă îngrijorarea față de 
situația deplorabilă, critică și ex

plozivă" din Rhodesia de sud, 
se cere guvernului Marii Britanii 
să întreprindă ■„măsuri imediate"

pentru punerea în libertate a li
derului african din Rhodesia de 
sud, Joshua Nkomo, conducătorul 
partidului „Uniunea poporului a- 
frican Zimbabwe" (Z.A.P.U.) pre
cum și a tuturor celorlalți con
ducători naționaliști africani a- 
restați, întemnițați sau care au 
primit domiciliu forțat. Rezoluția 
cere, de asemenea, Marii Britanii 
să anuleze ordinul de interzicere 
a partidului Z.A.P.U.

0.

Guineea spaniolă cere independentă

S. Cehoslovacă
PRĂGA 13' (Agerpres).
Cetățeanul american 

Badvey, de origină cehă, 
vîrstă de 34 de ani, a fost a 
rest at recent pentru activitate 
de spionaj.

După cum anunță agenția 
OETEKA, Badvey a strîris in
formații cu privire la capaci
tatea de apărare a R. S. Ce
hoslovace și mostre de mine-
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SITUAȚIA DIN YEMEN

Roy
in

reuri de uraniu. El a răspîndit 
în rîndul persoanelor din an
turajul său materiale de pre
să instigatoare, ostile R.S. Ce
hoslovace introduse ilegal îfi 
țară. In afară de aceasta asu
pra lui s-au găsit materialei 
care dovedesc intenția lui de 
a recruta cetățeni cehoslovaci 
în serviciul de spionaj al 
S.U.A.

Convorbire prietenească 
între N. S. Hrușciov 

și Sufanuvong
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Nikita Hrușciov, prim-secretar 

al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
l-a primit la 13 octombrie în 
Kremlin pe prințul Sufanuvong, 
ministrul economiei și planificării 
al guvernului provizoriu de coali
ție al Laosului, președintele C.C. 
al Partidului Neo Lao Haksat.

Intre N. S. Hrușciov și prințul 
Sufanuvong a avut loc 
prietenească.

Prințul Sufanuvong 
U.R.S.S. la odihnă și tratament

o

se

discuție

află în

NEW YORK 13 (Agerpres).
La 12 octombrie Maho Louis 

Joseph, președintele mișcării pen
tru independența Africii ecuatoria
le precum și reprezentanți ai par
tidului popular al Guineei ecua
toriale, au difuzat la sediul Na
țiunilor Unite copii ale petițiilor 
adresate Comitetului de tutelă al 
O.N.U. în care cer să ia în discu
ție problema acordării independen-

DELHI 13 (Agerpres).
La 12 octombrie s-a deschis Ia 

Delhi într-un cadru solemn cea 
de-a 4-a conferință 
naționale a femeilor

Pe ordinea de zi 
se află problemele 
zarmării care frâmîntă mamele de
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a Federației 
din India.
a conferinței 
păcii și de-

ței Guineei spaniole. In aceste pe
tiții conducătorii mișcării pentru 
independență a populației din Gui
neea spaniolă, teritoriu compus din^ 
insula Fernando Po și din colo- » 
nia Rio Muni, avînd o 
suprafață de 10.828 mile patrate 
și o populație de 216.000 locuitori; 
subliniază că „poporul Guineei res
pinge ideea că Guineea spaniolă 
este o provincie de peste mări a 
Spaniei".

pe toate continentele globului, pro
blemele învățămîntului, proble
mele situației sociale, emancipării 
depline a femeii indiene în fața 
căreia în India independentă se 
deschide o cale largă spre viitor.

Conferința va dura patru zile.

)

41

SANAA 13 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează pe 

larg despre situația din Yemen și 
recunosc eșecul intervenției trupe - 
lor străine pe teritoriul Yemenu
lui.

Agenția M.E.N. transmite că. în 
seara zilei de 12 octombrie Ab- 
dalah As Sallal, primul ministru 
al Yemenului a declarat că 
burile credincioase republicii, 
preună cu subunitățile armatei 
ționale yemenite și ale gărzii 
ționale au încercuit unitățile
litare saudite care au pătruns pe
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teritoriul Yemenului la frontierele 
de nord-est ale acestei țări. In 
prezent, a subliniat Sallal, situația 
trupelor intervenționistp saudite es
te fără speranță. In prezent tru
pele yemenite încheie cu succes 
operațiile de curățire a frontiere
lor lor de agresori.

Corespondentul agenției France 
Presse transmite că primul minis
tru al Yemenului, As Sallal, a 
declarat că -,,incursiunile saudiților 
și englezilor nu sperie poporul ye- 
menit care îi va da o lecție aspră 
lui Saud și Hussein1'.

brie, centrul ei fiind situat la 30 
mile sud de insula Johnston.

S.U.A. continuă să introducă armament 
în Laos

BERLIN. — Sub presiunea o- 
piniei publice, autoritățile judicia
re vest-germane au pus în liberta
te pe Ludwig Landwehr, preșe
dintele Organizației din Saxonia 
inferioară a Uniunii persoanelor 
persecutate de naziști, care în luna 
iulie a acestui an a fost arestat 
fiind acuzat de „activitate primej
dioasă împotriva statului". Aceas
tă activitate „primejdioasă" s-a 
exprimat în editarea de către 
Landwehr a revistei „Parlamenta- 
rische Nachrichten" precum și în 
faptul că a candidat la recentele 
alegeri pentru Bundestag.

ATENA. — Vineri; 12 octom
brie s-au împlinit 18 ani de la 
eliberarea capitalei Greciei de sub 
jugul ocupanților hitleriști. Cu a- 
cest prilej; Anghelos Tsukalas, pri
marul Atenei a dat o proclamație 
în care subliniază importanța a- 
cestei zile și a chemat populația 
orașului să sărbătorească acest 
eveniment

HANOI 13 (Agerpres).
Intr-un comunicat al Consiliului 

militar suprem al Laosului, semnat 
de președintele Consiliului, gene- 
ralul-maior Kong Le, Statele U- 
nite și aliații lor sînt condamnate 
pentru încălcarea acordurilor de 
la Geneva din 1962.

In acest comunicat, transmis de 
postul de radio j,Vocea Laosu-

lui", se arată că Statele Unite și 
sateliții lor nu respectă întocmai 
hotărîrea privind evacuarea tru
pelor și personalului lor militar 
din Laos. Ei continuă să introdu
că prin contrabandă armament și 
material militar în Laos șî spriji
nă gruparea de la Savanaket 
să-și întărească puterea militară 
și șă creeze noi baze.

LONDRA. — ^„Condamnăm cu 
hotărîre refuzul de a se acorda 
■poporului din Rhodesia de sud 
principalele drepturi democratice 
și economice și sprijinim întru-to* 
tul cererea îndreptățită a africani
lor de a se anula actuala consti
tuție antidemocraticei'-, se spune 
în rezoluția adoptată la mitingul 
care a avut loc la 12 octombrie 
la Londra din inițiativa organi
zației „Mișcarea pentru eliberarea 
coloniilor'1.

WASHINGTON. — Sfidînd 
protestele oamenilor de știință Ș' 
ale opiniei publice mondiale car» 
au avertizat asupra efectelor dău
nătoare ale exploziilor nucleare a~ 
mericane la mare, altitudine asupra 
cercetărilor cosmice în scopuri 
pașnice, guvernul S.U.A. a anun
țat la 12 octombrie că pregătirile 
în vederea unor noi explozii ase
mănătoare se apropie de sfîrșit. 
Intr-un comunicat dat publicității 
la Washington, Comisia pentru e- 
rtergia atomică a 1 
cunoscut că -„zona 
stabilită în oceanul 
mărită la 130 mile 
cepere de la data

LONDRA. — „O escrocherie 
de proporții colosale" — așa ca
lifică piața comună europeană cu
noscutul dramaturg englez John 
Osborne într-un articol publicat 
în săptămînalul „Tribune". Refe- 
rindu-se la eventualitatea aderării 
Angliei la piața comună. Osbor
ne își exprimă indignarea în legă
tură cu faptul că Anglia apare în 
rolul unui „bătrîn vagabond care 
cerșește o pereche de ghete la 
poarta prăvăliei europene".

TOK1O. — Lupta desfășurată 
aproape un an de zile de locui
torii din insula Miako (care face 
parte din grupul insulelor Okina
wa!) s-a încheiat cu succes. Pe a- 
ceastă insulă 
bază militară

nu va exista nici o 
a S.U.A.
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S.U.A. a făcut 
de securitate" 
Pacific a fost 

: mar’m' cu în
de 15 octom-

LONDRA, 
foc 
sfîșiat recent întunericul nopții 
Handsword. una din suburbiile 
rașului Birmingham . In u 
timp, rasiștii englezi se fac 
țiți tot mai frecvent în acest oraș; 
unde locuiesc aproximativ 75.000 
de oameni de culoare.

— Funesta cruce 
simbolul rasismului —

Tiparul : ;,6 August"
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