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Cîte 12—15 virtelnițe cu scu- 
luri de mătase leagă zilnic 
peste plan muncitoarea Ghiță 
Olga din secția depănat a 
(„Viscozei" Lupeni. Controlul 
de calitate îi apreciază mun
ca tovarășei Ghiță care se nu
mără printre muncitoarele 
fruntașe în lupta pentru îm
bunătățirea calității produse
lor.

lat-o în timpul lucrului.
—=0=~

QESTIHfiîîfl - HOHMRfl
Muncitorii de la preparația Pe- 

L trila întreprind entuziaste acțiuni 
r obștești pentru colectarea-fierului 

vechi din incinta uzinei spre a fi 
expediat oțelarilor hunedoreni.

’ ’ „Nici o bucată de fier vechi 
aruncat" este lozinca muncitorilor 
preparatori. Printre echipele care 
desfășoară o activitate rodnică 
pentru colectarea fierului vechi se 
numără și cea condusă de tov. 
Drăgan loan, din secția gospodă
rie a preparației. Recent, echipa 
condusă de tov. Drăgan Ioan a 
pornit o nouă acțiune pentru colec- 

j^tarea de fier vechi. Intr-o sin- 
▼"gură zi, muncitorii din această e- 

chipă au colectat 11.300 kg. fier 
vechi pe care l-au și încărcat în- 
tr-un vagon cu destinația — Hu
nedoara. S-au evidențiat în această 
acțiune . tovarășii Hagiu Sabin, 
Gotici loan, Albu Marcu și alții.

.C. BADUȚA 
corespondent
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Crește producția și productivitatea muncii 
in minele Văii Jiului

In rîndul colectivelor 
fruntașe

Colectivul minei Uricani conti
nuă să ocupe un loc fruntaș în în
trecerea cu celelalte exploatări mi
niere din Valea Jiului. In numai 
25 zile din luna octombrie mi
nerii uricăneni au extras peste 
prevederile planului 2047 tone de 
cărbune cocsificabil. Demn de re
marcat este faptul că și de astă 
dată cele mai mari realizări le-a 
dobîndit colectivul sectorului I, 
unul din sectoarele de bază ale 
minei. In intervalul 1—26 octom
brie din abatajele acestui sector a 
fost extrasă și livrată centrelor si
derurgice o cantitate de 1659 tone 
de cărbune cocsificabil peste plan. 
Brigăzile minerilor Ștefan Nico
lae, Hrițcan Vasile, Cîrciumaru 
Victor s-au evidențiat în mod 
deosebit realizînd randamente în 
jurul a 6 tone cărbune pe post.

De la începutul anului și pînă 
în prezent harnicii mineri de la 
Uricani au dat în plus 21.000 to
ne de cărbune cocsificabil.

Cifre semnificative 
pe graficele de întrecere

In toate sectoarele minei Lonea 
normatorii au încheiat calculul rea
lizărilor obținute de brigăzi în pri
mele trei săptămîni ale lunii cu
rente. Pe graficele de întrecere au 
fost înscrise noi cifre care oglin
desc roadele muncii minerilor. La 
sectorul III de pildă, în dreptul 
brigăzii lui Compodi loan care lu
crează într-un abataj cameră se 
indică depășirea planului cu 568 
tone de cărbune, randamentul fiind 
cu 1,5 tone mai mare decît cel 
planificat. Minerii din brigada con
dusă de Solovan loan au obținut 
un randament mediu de aproape 7 
tone cărbune pe post. Pe această 
bază ei au extras în luna octom
brie mai bine de 400 tone de 
cărbune peste sarcinile de plan. La 
abatajele unde muncesc brigăzile 
lui Țărmure Gheorghe, Berindei 
Aurel, Bîrluț Clement, producti
vitatea obținută în această perioa
dă depășește 6 tone de cărbune pe 
post.

Au depășit 
angajamentul anual

La mina Petrila a devenit un 
lucru obișnuit ca din abatajele

sectorului II să fie trimise în fiecare 
zi la suprafață cantități apreciabile 
de cărbune peste plan. Șî aceasta 
ca urmare a muncii pline de avînt 
pe care o desfășoară colectivul a- 
cestui sector. In 25 de zile care 
au trecut din luna octombrie mi
nerii de aici au adăugat la reali
zările anterioare încă 1.455 tone 
de cărbune peste plan. Productivi
tatea muncii planificată a fost de
pășită în acest timp cu peste 8 la 
sută. O rodnică activitate în cadrul 
sectorului o desfășoară brigăzile 
minerilor Firoiu loan, Cristea Ni
colae, Roibu loan. Acestea au rea
lizat în luna curentă randamente 
de peste 5 tone cărbune pe post.

In total, minerii sectorului II 
au extras în acest an peste preve
derile planului aproape 7.000 tone 
de cărbune, îndeplinind astfel prin
cipalul angajament luat pe anul în 
curs.

Pe seama creșterii 
productivității muncii
De la începutul anului minerii 

sectorului III al minei Lupeni — 
sector unde exploatarea cărbunelui 
se face cu abataje frontale, au ob
ținut rezultate de seamă în muncă. 
Lună de lună ei și-au depășit 
simțitor sarcinile de plan la ex
tracția cărbunelui. In luna trecută, 
de exemplu, minerii acestui sector 
au trimis la ziuă 5.401 tone de 
cărbune peste cantitatea planifica
tă, iar în primele 25 de zile ale 
lunii octombrie planul a fost de
pășit cu 1925 tone, ceea ce face 
ca sectorul III să se situeze în 
fruntea întrecerii pe exploatare. 
Aceste rezultate au fost obținute 
în special pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Față de pla
nificat, productivitatea pe sector a 
sporit în această lună cu peste 200 
kg. cărbune pe post.

Colectivul sectorului III este 
hotărît ca pînă la sfîrșitul acestei 
luni să livreze centrelor siderurgice 
cel puțin 2.500 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan.

LA ȘCOALA
Șutul se sfîrșise. Șeful de bri

gadă Zaharia Constantin de la sec
torul I al minei Vulcan și tînărul 
Buță Gheorghe ieșeau spre ziuă 
grăbiți pe galeria minei, discutînd 
aprins.

— Știi că te-am propus să ur
mezi școala de mineri ?

— Nu ! Dar n-o fi cam greu ?
— Nu te speria de învățătură, 

tu ești băiat bun și o să te des-
curci. In meseria noastră, practica 
și teoria trebuie să meargă mînă în 
mînă. Cu cit stăpînești mai bine 
tainele meseriei cu atît munca e 
mai ușoară.

— Bine mă duc — ase tînărul 
satisfăcut. Știa că la școala de 
mineri sînt propuși cei mai buni 
tineri din brigadă și era mîndru 
de asta.

De atunci au trecut 2 ani. Prin
tre cei 74 de tineri de la Vulcan 
care au terminat școala de aju
tori mineri și mineri în anul aces
ta se numără și Buță Gheorghe. 
El a terminat cursul de mineri. 
Datorită calificării și priceperii 
sale în muncă, el a fost numit șef 
de schimb în brigada lui Zaharia 
Constantin. Face treabă bună. îm
bină în mod armonios teoria cu 
practica.

Tot în cursul acestui an au ter
minat cursul scurt de calificare 
pentru artificieri un număr de 42 
de tovarăși, cursul de măsurători

DE MINERI
de gaze 20, și de manevrați.. 
C.F.R. 21 de tovarăși.

Printre cei mai buni tineri care 
au terminat anul acesta cursul de 
artificieri se numără Leșan Mihai, 
Aursulesii Dumitru și alții.

Pentru anul școlar 1962—1963 
sînt înscriși la școala de mineri 
din Vulcan un număr de 44 tineri 
la cursul de ajutori mineri și 97 
la cel de mineri.

Printre tinerii fruntași la învă
țătură se numără : Alerguș Gheor
ghe, de la sectorul VIII investiții, 
Bolog Ladislau de la sectorul II 
și Rața Constantin de la sectorul 
IV.

Elevii de la școala de mineri 
și ajutori mineri primesc o bursă 
de 150 lei precum și materialul di
dactic, profesori și rechizite în 
mod gratuit. Școala dispune de 4 
machete care înfățișează tipuri de 
abataje și galerii precum și stra
tificata din sectoarele V și III ale 
minei Vulcan, o colecție de petro- 
grafia exploatării reprezentînd fo
sile și diferite roci din mină.

Prin cele 8 discipline care se 
predau de cîte 2 ori pe săptămînă, 
tinerii de la școala de mineri din 
Vulcan sînt pregătiți pentru ca să 
poată stăpîni metodele de muncă 
pe care le cere dezvoltarea teh
nicii noastre noi.

K. BALȘAN 
corespondent

Slătinioara — 
un pîrîiaș mic 
— devine In 
timpul ploilor 
un torent tu
multuos, distru
gător. Pentru 
imblînzirea Slă- 
tinioarei, mun
citorii șantieru
lui 9 Petroșani 
au trecut la 
construirea Unei 
albii noi, pie 
truite.

IN CLIȘEU : 
O porțiune a 
albiei noi, prin 
îața Casei pio
nierului.

Două probleme nerezoivate: calitatea cărbunelui 
și reducerea consumului de lemn

........... ........=■

» Comitetul sindicatului și comitetele de secție de la mina 
Aninoasa caută cu insistență să canalizeze întrecerea mineri 
lor pe făgașul luptei pentru ridicarea calității cărbunelui.

IN CLIȘEU: Președintele sindicatului minier de la Ani
noasa, tov. Fodor Vasile, într-o discuție cu artificierii BacinT 
schi Gh. și Hentea loan despre importanța ce o are pentru ca
litatea cărbunelui pușcarea selectivă în stratele cu intercalațli.

Mai erau citeva minute pi
uă la începerea conferinței de 
partid de la mina Lonea. De
legații nu conteneau discuțiile 
aprinse despre evenimentul 
petrecut In colectivul lor chiar 
în dimineața zilei cind se ți
nea conferința. Intr-un grup 
de mineri din sectoarele pro
ductive se depăna firul unul 
dialog presărat cu aprecieri.

— Faină cinste pentru co
lectivul exploatării I

— Cum să nu fie faină cind 
ne prezentăm la conferință cu 
angajamentul anual la pro
ducție îndeplinit chiar azi.

— Cum, am dat peste plan 
16.000 de tone ?

— Oho, am dat chiar mai 
mult cu 149 de tone. Așa am 
văzut scris pe grafic cind am 
Ieșit din șut.

Acestea sint doar citeva din 
succesele obținute anul acesta 
In producție de colectivul mi
nei Lonea. sub îndrumarea or 
«anelor și organizațiilor de 
partid. Eficiența muncii po
litice de îndrumare șl mobili
zare a colectivului la realiza 
rea sarcinilor de producție a 
fost oglindită în darea de sea 
mă a comitetului de partid 
sub înfățișarea multor altor 
succese frumoase obținute la 
ceilalți indici de plan. Reali
zări care au ridicat prestigiul 
harnicului colectiv lonean. Co
muniștii de la mina Lonea au 
avut în mijlocul lor la confe
rința de partid pe tov. Bărduț

loan, instructor pentru regiu
nea Hunedoara al C.C. al 
P.M.R., Craveț Ladislau, in-: 
structor al Comitetului regio
nal de partid, Carpineț loan, 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, Ra 
țec Nicolae, secretar al Com! 
tetului orășenesc de partid 
Petrila. Realizările raportate
ooooooooooooeosooooooooooeooooooosoo

Conferința organizației 
de pariid de la mina Lonea

în conferință de comuniștii 
din colectivul minei Lonea au 
căpătat astfel o și mai vie re
zonanță. S-a arătat în darea 
de seamă prezentată de tov. 
eostinaș Aurel că productivi
tatea muncii realizată pe ex
ploatare a ajuns la 1,178 tone 
de cărbune pe post depășin- 
du-se sarcina planificată cu 
3.9 Ia sută. Pe baza creșterii 
producției și productivității 
muncii a fost redus simțitor 
prețul de cost obținîndu-se pe 
această cale economii ce se 
cifrează la 1.284.000 lei, de- 
pășindu-se cu peste o jumă
tate de milion angajamentul 
majorat luat la economii pe 
acest an. O contribuție în
semnată a dat la obținerea a- 
cestui succes colectivul secto
rului VI prin economia de 
1.000.000 realizată la lucrările 
de investiții.

O realizare însemnată este 
și reducerea numărului de bri
găzi rămase sub plan sub 2Q 
la sută. La conducerea brigăii 
zilor au fost promovați mem
bri și candidați de partid cu 
nivel politic ridicat și o bună 
calificare profesională ca tov. 
Burdea Ioan IV, Crețu Gheor
ghe, Vasiu Aron, Bîrlea Ioslî, 
Turdeanu Nicolae, Policiuc 
Dionisie și alții. In prezent 
din 51 brigăzi miniere existen
te la mina Lonea 41 sînt con
duse de membri și candidați 
de partid. Faptul că majori
tatea membrilor și candidațl- 
Inr de partid muncesc în lo
curile hotărîtoare ale produc
ției constituie o dovadă grăi
toare că organizațiile de bază 
se orientează cu mai multă 
maturitate politică în rezol
varea sarcinilor concrete în 
domeniul producției. Ex
tinderea mecanizării și a 
procedeelor modeme de ar-< 
mare a făcut să sporească vi
teza de avansare în abataje. 
La frontale viteza de avansa
re a crescut. de la 26 m.l. lai 
28 m.l. pe lună, iar la abataje 
cameră de la 75 m.l. la 85 me
tri pe lună. In fruntea luptei 
pentru promovarea noului în 
producție au fost comuniști 
ca cei din brigăzile conduse 
de Bîrluț Clement, Solovan 
Ioan, Danciu Moise.

I. BALAN
(Continuare in pag. 3-a).
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Sebeș. Noua casă de cultură- dată in folosință anul acesta.

...Pentru încălzirea citricelor 
în timpul înghețurilor de pri
măvară în U.R.S.S. se foloseș
te gazul natural ?

El încălzește pînă la incan
descență pietrele așezate de-a 
lungul șirurilor de copaci, rl- 
dicînd temperatura aerului 
înconjurător. Vara țevile res
pective sînt folosite pentru iri
gare și pulverizare.

...Victor Naumov, mecanic 
șef la sovhozul „Vîlceaua de 
aur" din Crimeea. a construit 
o mașină pentru îngrijirea în
tre rînduri a butucilor de vi
ță ? Cuțitele mașinii ocolesc 
cu grijă sistemul radicular al 
plantelor, taie buruienile și a- 
fînează bine solul.

Pitit, în tivituri de dealuri, 
Micuțul meu cătun dîljan
Cu colonia minerească
Și case mici, de momîrlan.
A fost sortit, ani grei 

de-a-rîndul 
orice sat pînă mai ieri, 
viață grea, înnegurată, 
toamne, fără primăveri

S-a împînzit la toți vecinii 
Și-aud un radio, cum cîntă 
La Buta Pătru „a Marinii*' !

Note de călătorie: Jn Cazahstanul înflorit
Profesorul Liviu Alexandru din 

Petroșani a întreprins în ultimi 
ani mai multe călătorii prin țările 
socialiste printre care Uniunea So
vietică, R. P. Chineză, R. S. Ce
hoslovacă, R.P. Polonă, R.P. Un
gară etc.

Ultima călătorie întreprinsă în 
acest an a fost în U.R.S.S. Cu a- 
ceastă ocazie prof. Liviu Alexan
dru a vizitat o serie de orașe șt 
regiuni din Uniunea Sovietică 
printre care și Cazahstanul. Pu
blicăm mai jos, din impresiile de 
călătorie culese de prof. Liviu 
Alexandru prin Cazahstan, urmînd 
ca în numerele viitoare ale zia
rului să publicăm în continuare 
din notele de călătorie prin 
regiuni și orașe ale U.R.S.S.

*
De curînd am fost într-o 

gă drumeție prin U.R.S.S. cu
ocazie am vizitat mai multe re
publici din Asia Centrală : Cazah
stanul, Turkestanul, Uzbekistanul 
ș.a

In rîndurile 
cerca să redau 
rile culese cu 
Cazahstan.

Republica Sovietică Socialistă 
Cazahă se întinde de la Volga 
ți Marea Caspică în sud și sud- 
estul munților Ural pînă la munții 
ce mărginesc Uniunea Sovietică cu 
R.P. Chineză. Trebuie să vezi Ca
zahstanul cu ochii tăi ca să-ți dai 
seama cît este de întins. Laolaltă 
teritoriile Angliei, Franței, penin
sulei Iberice, Italiei. Suediei, Nor 
vegiei. Olandei și Danemarcei nu 
fac dt suprafața Cazahstanului.

alte

lun- 
care

de mai jos voi în- 
cîteva din însemnă- 
ocazia vizitei prin

Stepe uriașe acoperă întinderile 
republicii Cazahe. Cîmpii, brăzda
te de culmi ce le împărțesc în ba
zine, acoperă mii de kilometri, 
pînă la marginea lacurilor uria
șe (mai degrabă mări de cît la
curi); — lacul Arai, Balcaș, marea 
Caspică. Pe teritoriul Cazahstanu
lui se află arii mari cu pămînt 
bun nedesțelinit încă, și în care 
își face acum apariția într-un iu
reș năvalnic brăzdatul mecanizat 
al plugarului. Unde se întindea 
odinioară stepa flămîndă, cons
tructorii comunismului fac să apa
ră pe hartă Țelinogradul, capitala 
pământurilor desțelenite.

Pe pământul Cazahstanului afli 
de toate: de la apele pline cu 
pește ce curg spre Caspica, Arai 
ți Balcaș, la depozite uriașe de 
minereuri, de primă însemnătate ; 
de la stepe ți semideșerturi, la cul
mile cu zăpezi permanente strălu 
cind de departe în soare.

Odinioară prin Cazahstan hălă- 
duiau hoardele mongole, păstorii 
de oi, caravanele de cămile...

Numai după Revoluția 
Octombrie, după terminarea 
boiului civil, care ți-a avut
tul ți în acele părți ale vechii Ru
sii, bogățiile Cazahstanului au pu
tut fi puse în valoare. Planurile 
cincinale și septenalul, au schimbat 
complet fața Cazahstanului și pe 
locuitorii lui.

La Karaganda și Ekibastuz se 
află pîinea industriei — cărbune
le, fierul ; la Turgai — petrol ; 
la Emben — fosforite ; la Kara- 
Tau — centrale electrice. Iar so •• 
Iul rodește, îl sapă ți seamănă a

.0----------------

din 
răz- 

fron-

gricultorii, îl colindă turmele de 
vite cornute

Centrele industriale au răsărit 
ca din pămînt acolo unde nu era 
decît întindere pustie — Karagan
da, Temir-Tau, Balkaș, Jeskazgan, 
Ust-Kamenogorsk, Rudny, Simkent, 
Djambul și Aktiubinsk: Și mai 
presus de ele capitala lor — orașul 
merelor, munților și institutelor — 
Alma-Ata.

In trecut cazahul care știa să 
citească și să scrie era o senzație ; 
astăzi există scriitori, pictori și 
compozitori cazahi : A răzbătut în 
lume nume ca ale lui Mukhtar 
Auezov, Sabit Mukanov, Gabit 
Musrepov. In Cazahstan întîlnești 
la tot pasul intelectuali de înaltă 
califcare, și pilde de oameni. A- 
nalfabetismul a rămas pe de-a 
întregul doar ca o amintire din 
trecut.

Toate naționalitățile din țara so
vietică și-au dat mina la construi
rea Cazahstanului de azi. Se află 
acolo ruși, ucraineni, uzbeci, kir- 
ghizi, turkmeni, toți mîndri de re
publica lor, de capitala lor, de 
statul sovietic, constructor al co
munismului.

jur, pe dealurile sterpe 
Doinind din fluiere a jale, 
Ciobanii-și înfrățeau durerea 
Cu a minerilor din vale. 
Mizeria se încuibase
Ca un blestem, ca o sudalmă 
Prin casele de bîrne, scunde 
Și cu ferestre mici,

de-o palmă.

Vre-un mucalit,
pornit pe glume 

I-a zis ironic — Dîlja Mare — 
Deși era prea mic cătunul 
Și jalnic la înfățișare! 
Dar poate c-a avut dreptate 
Căci de lăsăm de-o parte 

gluma, 
El, a crescut pe nesimțite, 
In vremurile noi, de-acuma

Schimbat, din temelie totul, 
Viața pe un nou făgaș, 
Porni pe-aici pe cale nouă 
Schimbind cătunul în oraș! 
Rețeaua de curent electric

A dispărut demult opaițul 
Aprins cu iasca și amnarul; 
Azi poți găsi ce vrei alături, 
La Nea Virgil, gestionarul, 
Alimentarei spațioase 
Iluminată cu neon, 
Gospodărită și-asortată, 
Cu sortimente, de sezon.

O, cit de depărtată-i vremea 
Cînd mă jucam desculț, 

prin praf, 
Cînd încă nu visau dîljenii. 
Să aibă, „Cinematograf" 1 
Iar mica școală oropsită 
Poți s-o compari 

cu ce-a de-acum ?
Sumar de tot

mi-a fost bagajul 
drum !Cu care am purces la

Ascuns în tivituri dc 
Modestul meu cătun 
Trăiește-n plin viața nouă 
Și crește de la an la an 
Nedcsmințita hărnicie 
Sub îndrumare și povață,
A-nfăptuit și-aici minunea, 
Scoțînd un colț uitat 

la viață.

dealuri 
dîljan,
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Coame înalte de piatră, povîrnișuri repezi, grohotișuri și 
încîntătoare tăpșane cu jnepeni cărora climatul alpin le dă o 
culoare cu totul aparte. Așa se prezintă Retezatul la poarta 
Bucurei. Foto F. HEGEDUȘ

DESER VIRE „EXEMPLARĂ*

pretențios, 
în papură 
felul ser- 

Ospătarul, 
două trei

Ora 15. Restaurantul „Carpați". 
Clientul a intrat înăuntru și s-a 
așezat la una din mese. E un 
client obișnuit. Mănîncă în fie
care Zi aci și nici nn e 
ca alții care caută nod 
la toate cele. Numai cu 
viril nu e mulțumit, 
după ce s-a învîrtit de 
ori pe lingă el fără nici un rost, 
hotărăște în sfirșit să-l întrebe și 
pe el cu obișnuitul „Ce doriți" ? 
Clientul solicită un meniu fix. Os
pătarul (numească-se cum s-ar 
numi că atunci cînd e vorba de 
meniu fix toți de aici sînt la fel) 
îl privește rigid și pleacă mai de
parte. Omul vrea să mănînce. li 
trebuie piine. Ospătarul adună de 
aici un coș de acolo altul și încro
pește cinci bucăți de pîine — col
țuri rămase de pe- la alte mese •— 
și i le pune clientului în față. II 
servește cu primul fel de mincare, 
apoi își mai face de lucru Pe la 
bucătărie, pe la bufet, sau pe la 
oile mxse. Abia după vreo jumă- 
tMe de orc cind clientul a aștep
tat ttmvnl de rigoare necesar „di- 

ț.A.nș-dui fel. ospătarul se 
îndreaptă către bucătărie si coman
dă grav i „felul doi la meniu". 
Mai rupe clientul în dinii cîteva

scobitori, mai face și ospătarul 
ci leva curse de „du-te vino" prin
tre mese și apoi vine cu felul doi.

Insă înainte de a face plata în
drăznește și clientul si facă o mi
că observație.

— Tovarășe ospătar, nu puteți 
păstra coșurile de pîine mai cura
te ? Uite felia asta de pîine. îna
inte de a o pune în coș era us
cată (de veche1} dar acum s-a 
muiat, de apă, de vin. de sifon 
sau mai știu eu de cel?

Ospătarul s-a simțit ofensat
în meseria lui.

— Dar ce vrei dumneata (I), 
ce să fac cu bucățile de pîine care 
rămin de 
eu i Cit 
bufetierei. Și apoi pentru opt lei 
dumneata mai ai și pretenții ?

Opt s-au mai puțini lei clien
tul îi plătește și pentru ei are pre
tenție să fie servit civilizat. Ce 
părere are de acest lucru respon
sabilul restaurantului ? Clienții de 
la „meniul fix" nu trebuie serviți 
ca și ceilalți ?

Și mai ales ce părere are ace
lași responsabil despre calitatea 
mîncării ?

la mese ? Să le plătesc 
despre coșuri, e treaba

I. CIOCLEi

O GAZETA NEGLIJATA

In concurs. De două 
ori pe lună colecti- 

redacție publică' cu 
unui mare număr de

Majoritatea gazetelor de pe
rete de la minele, Întreprin
derile șl instituțiile Văii Jiu
lui sînt 
sau trei 
vele de 
ajutorul 
muncitori, tehnicieni, ingineri 
șl funcționari articole pline 
de conținut, legate de viața 
și activitatea brigăzilor, de 
realizările secțiilor șl sectoa
relor fără să uite ca, odată cu 
popularizarea metodelor de 
muncă înaintate să critice lip
surile șl să propună măsuri 
pentru eliminarea lor. La mina 
Dîlja există o gazetă de pe
rete Insă care, de la înființa
rea ei, 14 ianuarie 1962, nu a 

publicat încă nici un articol.
E drept acum vreo 8 luni 

tov. Demeter Augustin, secre
tarul organizației de bază 
P.M.R. a trasat ca sarcină unor 
tovarăși (cine anume, nici el 
nu-și mai aduce bine aminte) 
să „se ocupe" rde gazetă. Dar 
după cum se vede, aceștia au 
cam uitat să-și facă datoria. 
Trlmițînd redacției caricatura 
pe care o publicăm, un grup 
de muncitori de la mina Dîlja 
și-a exprimat speranța că poa
te astfel colectivul gazetei de 
perete se va trezi din inacti
vitatea sa șl „nu va mai fi ne
voie ca, în plină1 zl, să căutăm 
cu lampa articole la gazetă".

NICULKSCU

de
sea-

mai 
lină 
do-

Sfaturi pentru turiști
Pentru sezonul turistic 

iarnă va trebui să ținem 
ma de anumite reguli.

• îmbrăcămintea cea 
călduroasă este cea de 
dar împotriva vîntului se
vedește insuficientă. De aceea 
ea va trebui completată cu o 
haină de vlnt, sau hanorac, 
dintr-un material impermea
bil (bună și pe timp de nin
soare, deoarece apără Îmbră
cămintea de apă).

• Pantalonii de schi sînt cei 
mai indicați. Piciorul va fi în
călțat cu o pereche de ciorapi 
subțiri direct pe piele și cu 
una de lină pe deasupra.

• Mănușile de lină sînt bu
ne, dar dacă vom avea și o 
supramănușă impermeabilă ne 
vom simți perfect, mai ales 
după unele căzături.

• Ochelarii de protecție cei 
mai indicați sînt cei fumurii 
Pe timp de ceață, cei gălbui.

• Popasurile nu vor depăși 
3—4 minute. Zăpada poate fi 
pufoasă, cînd ninsoarea s-a 
așternut liniștită și la tempe
raturi sub O grade. Pînă la 
grosimea de 30 cm. zăpada 
depusă pe un sol descoperit 
nu împiedică prea mult mer
sul. Dacă grosimea zăpezii pu
foase depășește 
indicat să se 
scurte cu pante 
ternută peste 
vechi și in cantități mari, sau

■ pe coaste cu o înclinație de 
peste 35—40 grade, zăpada pu
foasă poate da naștere la a- 
valanșe.

50 cm. este 
aleagă traAfc 
domoale. Aș- 
straturi mai



smam roșu

franiaji in nunti 
îi in acțiuni gospodărești
Atelierul de zonă C.F.R. Pe- |

țț trosani își dă cu sîrguință a- , 
portul la repararea vagoane
lor de cale ferată. Prin mun
ca lor ceferiștii de la acest a- 
telier fac ca vagoanele defec
te să fie redate circulației in
tr-un timp cit mai scurt. Nu 
mai în luna septembrie imo 
bllizarea vagoanelor cu ocazia 
reparațiilor a fost redusă cu 
8 la sută. Tot cu 8 la sută a
fost depășit și planul de pro-
ducție, reparîndu-se în plus
14 vagoane de marfă.

Brigăzile conduse de Go-
deanu loan, Gălățeanu Dumi
tru, Lăcătușu Constantin și 
Benchea loan s-au remarcai 
în mod deosebit în obținerea 
acestor rezultate

Multe greutăți întimpinau 
A muncitorii de aici cu trans 

portul pieselor grele de la ma
gazie pînă la locul de muncă. 

. Lo lipsea îndeosebi un căru- 
v^cior special pentru transpor

tarea acestor piese. Inovația 
concepută de Ghețu Victor 
„Cărucior pentru transportul 
tampoanelor" a rezolvat cu 
succes și această problemă.

Pregătirile de iarnă au con
stituit, de asemenea, una din 
problemele principale ale în
tregului colectiv de aici. Pînft 
în prezent au fost reparate 
toate clădirile de serviciu: s-au 
revizuit instalațiile de aer 
comprimat, compresoarele de

' aer etc.
Ou contribuția tuturor mun

citorilor atelierului a fost 
montată aproape 200 m. de 
conductă, asigurîndu-se astfel 
la toate liniile rețeaua de aer 
Comprimat.

I. CR1ȘAN

Cetățeni !
Ziua de marți, 30 octombrie, 

este consacrată donatarilor de
singe, pentru salvarea vieții 
celor suferinzi.

Prezentați-vă la centrul de 
recoltare șl conservare a sin 
gelui din Petroșani și devenlți 
donatari voluntari de singe.

Mai multă voință de luptă, mai multă dragoste 
față de culorile clubului

Au trecut opt etape din cadrul 
campionatului de fotbal categoria 
B și echipa Jiul Pefcrila n-a reușit 
»ă cîștige decît două meciuri. Din 
acest scurt bilanț ne putem da 
seama că rezultatele obținute pînă 
acum sînt nesatisfăcătoare. Dacă 
apărarea echipei minerilor petrileni 
a corespuns in linii mari, făcînd 
față la mai toate întîlnitile, nu 
același lucru se poate spune des
pre linia de atac care încă nu-și 
are o formulă bine definită și care 
pînă în prezent n-a reușit să se 
ridice la nivelul cerințelor. In pre
zent înaintarea Jiului este aproape 
cea folosită în urmă cu 4—5 ani 
și cu care echipa a retrogradat de 
două ori în categoria B.

De ce in ultimele trei etape din 
actualul campionat echipa Jiul a 
pierdut patru puncte ? La această 
întrebare există mai multe răs
punsuri. In primul rînd, ori cît 
ar pune o echipă accentul pe apă
rare, ea nu reușește să obțină ut» 
rezultat pozitiv dacă nu Înscrie go
luri. In fotbalul modern, cea mai 
bună apărate este atacul. Despre 
acest lucru s-a discutat amănunțit 
într-o ședință de lucru a condu
cerii asociației sportive Jiul, la 
care au participat toți jucătorii. 
Cei care au luat cuvîntul au ară
tat că la majoritatea meciurilor, 
echipa Jiul a adoptat o tactică de
fensivă, ca să nu primească goluri 
Este adevărat că a reușit acest

Două probleme nerezoivate: calitatea cărbunelui 
și reducerea consumului de lemn

(Urmare din pag. l-a)
Două probleme importante 

nu au fost totuși rezolvate la 
mina Lonea: îmbunătățirea 
calității cărbunelui și reduce
rea consumului de lemn la lu
crările miniere. In darea de 
seamă s-a arătat că realiză
rile minei Lonea la economii 
ar fi fost mult mai frumoase 
dacă producția ar fi f06t de 
calitate, iar la extracția căr
bunelui s-ar fi folosit lemn 
de mină în limitele consumu
lui specific planificat. Dar 
atit norma admisă la cenușă 
cît și consumul specific de 
lemn au fost depășite. Depă
șirea cenușei planificate in 
medie cu 1 la sută a făcut ca 
minerii loneni să piardă 4091 
tone de cărbune rebutat pen
tru conținutul de șist, ceea ce 
a avut drept consecință o di
minuare a economiilor la pre
țul de cost cu 500.000 lei. 
Preocupare slabă pentru cali
tate s-a manifestat îndeosebi 
la sectoarele IV și V. Nepăsa
re față de calitatea producției 
au dovedit mai ales brigăzile 
conduse de Bălăuță Zaharia, 
Toacă Ștefan, Pășcălău loan 
și alții. Importanța calității 
cărbunelui a fost scăpată din 
vedere atît de conducerea ex
ploatării cit și de cea a sec
toarelor. La rîndul lor orga
nizațiile de bază nu au dus 
cu destulă energie munca de 
îndrumare șî control. Factorii 
principali de care depinde a- 
legerea șistului din cărbune — 
șefii de schimb și șefii de bri
gadă, artificierii și maiștrii 
mineri — nu au fost trași la 
răspundere atunci cînd din a- 
bataje a ieșit cărbune de 
proastă calitate, s-au folosit 
prea puțin agitatorii în mun
ca de la om la om. Comitetele 
de secție nu au fost îndruma
te de organizațiile de bază ca 
să orienteze întrecerea socia
listă în sectoare șî brigăzi pe 
făgașul calității avînd drept 
călăuză mobilizatoare inițiati
va „Nici un vagonet de căr
bune rebutat pentru șist".

Insuficient s-au ocupat or
ganizațiile de partid, comu
niștii de la mina Lonea șl de 
rezolvarea celei de a doua pro
bleme : reducerea consumului 
de lemn. Consumul specific de 
material lemnos planificat s-a! 
depășit cu 1,1 m.c./1000 tone 
de cărbune extras, ceea ce a 
încărcat prețul de cost. Au 
fost citate In darea de seamă

lucru. Dar ce-au făcut înaintașii ? 
In primul rînd, în afară de Marți- 
novid, la aproape toți ceilalți le 
lipsește controlul balonului, țin 
exagerat de mult mingea și gân
desc foarte puțin pe teren. Sînt 
cazuri cînd ia loc să paseze în 
mod simplu, lateral, coechipierului, 
jucătorii preferă să dribleze, sau 
pur și simplu să trimită mingea

Pe marginea unei ședințe 
de lucru a conducerii 

asociației sportive „Jiul"

anapoda, fără adresă. La meciul 
de la Oradea, cît și la cele din 
Petroșani în compania echipelor 
C.S.M. Cluj și Vagonul Arad, 
înaintașii n-au contat pe te
ren. In tot timpul aces
tor meciuri, ei n-au reușit să 
înscrie decît un singur gol și aces
ta la o învălmășeală. In cele opt 
etape Melinte a înscris un singur 
gol. deși a fost titular în echipă 
iar Ghibea și Ciornoavă cîte două 
fiecare. Alți înaintași ca Ciurdă- 
rescuj Gabor, Șardi și Brașovea- 
nu nu au marcat nici un gol. Este 
rușinos pentru înaintarea Jiului că 
jucătorii din apărare sau din linia 
de mijloc ca Tîlvescu, Csutak sau 
Farkaș au tras la poartă mai 
mult de cît înaintașii.

Centrul înaintaș Ciurdărescu nu 

brigăzi care fac risipă de lemn 
cum e cazul cu brigada con
dusă de minerul Pășcălău loan.

Ce trebuie făcut pentru re
zolvarea celor două probleme 
la mina Lonea ? La această 
întrebare au căutat să dea 
răspuns majoritatea delegărilor 
în cuvlntul lor la discuții, in 
propunerile făcute cu acest 
prilej. Tovarășul Ciriperu Va- 
sile, inginerul șef al exploa
tării spunea în legătură cu a- 
ceasta :

— Pentru anul 1963 avem 
sarcini sporite la toți indicii 
producției, precum și la pla
nul tehnic. Va trebui să ne 
sporim exigența In controlul 
producției începînd de la șefii 
de brigadă, maiștri și pînă la 
ingineri. Odată cu îmbunătă
țirea calității cărbunelui se 
cere să dăm o mare atenție 
consumului de material lem
nos. Trebuie să reducem anul 
viitor consumul de lemn cu 4 
m.c. pe mia de tone extrase, 
față de anul curent. Pe ce 
căi ? Prin extinderea abataje
lor frontale armate în fler, a 
armării mixte în abatajele 
cameră, a susținerii metalice 
în suitori, și în general prin- 
tr-o mai bună gospodărire a 
lemnului.

Mulți alți vorbitori ca tov. 
Gubaș Iuliu, Nagy Emerlc, 
Compodî loan, Popovici Vic
tor, Bucinschi Mihaî, Tănase 
Emil, Feier Gheorghe, Popes
cu Ioan și alții au subliniat 
necesitatea unei munci susți
nute atît pe linie tehnico-ad
ministrativă cît și politică 
pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui si economisirea 
lemnului de mină. Comunistul 
Compodi loan s-a angajat în 
numele ortacilor să economi
sească material lemnos în 
proporție de 20—30 la sută, 
față de cantitățile folosite pl- 
nă în prezent, prin extinde
rea susținerii mixte cu lemn 
și stîlpi metalici tubular! în 
abatajul cameră unde lucrea
ză brigada, prin executarea 
unei podiri raționale în aba
taj, recuperări de lemn acolo 
unde se poate și permite mo
nografia de armare etc. Tot în 
legătură cu necesitatea redu
cerii consumului de lemn a 
vorbit și tov. Popescu Ioan, in
giner șef al C.C.V.J. Vorbito
rul a subliniat că în anii ce 
urmează, pînă In anul 1965, 
consumul de lemn In minele

coordonează atacul și așteaptă să 
fie servit spre a marca. Ghibea 
practică un fotbal lipsit de orizont, 
anemic, bătrânesc Uneori, cînd 
este nevoie de un sprint, dă im
presia că bate pasul pe loc, ra 
tează cu ușurință ocazii favorabile, 
iar Melinte, deși este Un jucător 
tânăr. se mișcă încet pe teren, ține 
prea mult mingea. Și Gabor șu- 
tează foarte rar la poartă, acțio
nează cu întârziere în unele taze 
unde și o fracțiune de secundă 
contează mult.

Pe bună dreptate tovarășul Ca
zan spunea în ședință că înainta
șii nu fac schimb de locuri și nu 
se demarcă. El a propus să fie al
cătuită o tripletă tînătă, care să 
joace în viteză, să aibă pătrunderi 
și să concretizeze acțiunile la 
poarta adversarului.

Este adevărat că înaintașii noș
tri trag puțin și imprecis la poar
tă. La meciul cu Crișul Oradea, 
portarul orădean s-a întîlnit abia 
în minutul 27 cu mingea, la un 
șut al lui Ciurdărescu. Și la ulti
mele două întîlniri de acasă îna
intașii Jiului au dat dovadă de 
nesiguranță în acțiuni, în timp ce 
oaspeții atacau susținut. Ei au ju
cat încet, fără spontaneitate, fără 
acțiupi surprinzătoare și nu au 
creat derută în tabăra oaspeților.

In ședința de lucru s-a mai ară
tat că unii jucători au grave a- 

Văii fiului vă trebui să ajun
gă chiar sub cifra de 35 ntc; 
pe 1000 tone de cărbune cît 
prevăd directivele celui de-al 
m-lea Congres al partidului; 
In această sarcină va trebui' 
să se Încadreze și minerii din 
Lonea în viitorii trei ani. Pen
tru aceasta se cere ca Ingine
rii exploatării să studieze mat 
mult literatura de specialita
te, să-și Îmbunătățească do
cumentarea tehnică, să intro
ducă cu curaj în abataje cu
ceririle tehnicii miniere în' 
domeniul susținerii modeme.

Hotărârea adoptată de con
ferința de partid constituie 
ghidul după care trebuie să 
se călăuzească organele șl or
ganizațiile de partid, comu
niștii din sectoarele minei Lo
nea, pe dramul rezolvării pro
blemelor pe care le ridică pro
ducția îndeosebi a îmbunătă
țirii calității cărbunelui șl re
ducerii consumului de lemn. 
Modul cum va trebui dusă 
munca politică, stilul de mun
că cel mai potrivit al nouluî 
comitet de partid ales, al tu
turor organizațiilor de bază 
pentru mobilizarea colectivu
lui în frunte cu comuniștii lă 
realizarea sarcinilor de plan 
Ia toți indicii, pentru rezol
varea problemelor producției 
au fost arătate în încheierea 
conferinței de tov. Carpineț 
loan, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani. 
Vorbitorul a accentuat asupra! 
necesității ca în trimestrul IV 
să fie ridicată munca colecti
vului minier din Lonea la ni
velul îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe 1963 din prima lună. 
In acest scop a Indicat orga
nului de partid nou ales să iai 
măsuri pentru întărirea con
tinuă a rîndurilor organizații
lor de bază, prin primirea de 
noi membri de partid, educa- 
ea lor comunistă. La condu
cerea tuturor brigăzilor, îni 
toate locurile cheie ale pro
ducției să fie promovați miem- 
bri și candidați de partid. Mal 
mult se cere atras la rezolva
rea sarcinilor activul fără de 
partid. Tineretul să fie îndru
mat și mobilizat mal activ In 
întrecere, la acțiuni patriotice 
în sprijinul producției, iar co
mitetele de secție șl comitetul 
sindicatului să organizeze mal 
bine întrecerea socialistă, s-0 
canalizeze cu precădere pe li
nia calității și gospodăririi cu 
grijă a materialului lemnos.

bateri de la disciplină, nu se re-- 
marcă printr-o muncă conștiincioa
să la antrenamente, comentează in
dicațiile date de antrenor. In a - 
ceasta privință a fost dat ca exem
plu negativ jucătorul Ciornoavă 
care lipsește nejustificat atât de la 
antrenamente cât și de la cursurile 
institutului, duce o viață nesporti
vă. In asemenea cazuri antrenorul 
trebuie să fie mult mai categoric 
în hotărârile lui. Nu poate avea 
loc în echipă un jucător care nu 
execută cu strictețe anumite indi
cații.

In echipă trebuie introduși cu 
curaj jucători tineri, bine pregătiți, 
dotați cu calități tehnice (să șu- 
teze, să dribleze scurt ți să fenteze) 
și cu viteză, calități necesare acestui 
sport. încă de pe acum tovarășul 
antrenor Bartha Eugen trebuie să 
conceapă o nouă alcătuire a liniei 
de atac, formată din tineri cu dra
goste pentru culorile asociației și 
care practică un fotbal modem* 
cu multe șuturi la poartă.

Sîntem convinși că atît condu
cerea asociației cît și jucătorii vot 
reflecta mai mult asupra jocului 
echipei, și că în meciurile viitoare 
vor ieși din impas. Petrilenii tre
buie să prezine o adevărată echi
pă, dornică să fie la înălțimea ce
rințelor miilor de suporteri care 
întotdeauna sînt alături de ei. E- 
chipa are reale posibilități de a 
ocupa din nou locul fruntaș în cla
sament și de a promova în prima 
categorie.

Z. ȘUȘTAC
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Exploatarea 
minieră Lupeni

' Ține în ziua de 10 no- 
Iiembrie 1962, la sediul 

exploatării, un concurs ]! 
pentru ocuparea urmă- J 
toatelor posturi : ',

maiștri mineri principali : 
maiștri mineri 
maiștri mecanici ■
maiștri electricieni 
maiștri de funicular I

'' Cererile de înscriere la j 
concurs se depun la bi- J

;1 rout personal al exploa-
i' tării.
1' Informații suplimentare , 

se pot obține de la ser- !
1 viciul Organizarea muncii ! 
1! al exploatării. ,

Institutul de mine
PETROȘANI

ANGAJEAZĂ :

Inginer constructor 
cm salarizarea de lei 1200- 
1700.

Condiții : diplomă de 
inginer în specialitate sau 
în specialitate înrudită 
și 3 ani în munca.

Desenator artistic cu 
salarizarea de lei 950- 
1250.
Condiții: studii superioare

Bibliograf șef cu sala
rizarea de lei 1100-1250

Condiții : studii supe
rioare de specialitate sau 
înrudite și 3 ani în func
ția de specialitate.

Contabil revizor cu 
salarizarea de lei 95o-l 25o

Economist cu salari
zarea de lei 95o-12oo

Condiții : studii supe
rioare economice și 3 ani 
vechime.

ii

i:
ANUNȚ

In orașul Deva se va des
chide in acest an cursul 
unei școli tehnico-sanitare 
cu specialitatea „asistent 
de farmacie".

Se pot înscrie absolvenți 
ai școlilor medii de cul
tură generală, avînd exa-. 
menul de maturitate.

Școala nu are internat. 
Durata este de trei ani.

Elevii vor primi bani în 
numerar, 
mează:

— anul
— anul
— anul
Cei ce doresc să frecven

teze cursurile acestei școli 
vor anunța telefonic, pînă 
la 5 noiembrie, Oficiul far
maceutic regional 
telefon 160.

Școala își va 
cursurile clnd vor fi 
reri de înscriere.

uxdupă cum

I 300 lei,
II 400 lei,
III 500 lei.

Deva,

începe
25 ce-



STEAGUL ROȘU

Să înceteze acțiunile agresive 
ale S.U.A. împotriva Cubei!

exterminarea nu- 
a procedat cu cel 
tact în condițiile 
extrem de serioase

B. Russell: Blocada 
este ilegală și imorală

LONDRA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Lordul Bertrand Russell a dat 
publicității în seara zilei de 25 
octombrie o declarație, în care 
se spune :

„Premierului Hrușciov îi re
vine meritul personal pentru 
preîntîmpinarea războiului ca
re implică 
cleară. El 
mai mare 
unei crize
și și-a respectat cu scrupu- 
lozitate promisiunea cuprinsă 
în mesajul pe care mi l-a a- 
dresat. El a promis să nu în
treprindă nimic pripit, nimic 
ce ar putea atrage după sine 
primejdia unui conflict...".

In declarație, Bertrand Rus
sell subliniază: „Tactul ex
cepțional de care a dat dova
dă domnul Hrușciov îl obligă 
pe președintele Kennedy să 
accepte propunerea 
se întîlni și discuta 
înalt problemele 
Blocada reprezintă o
a prevederilor dreptului inter
național. Ea 
imorală.

Propunerea 
ciov de a se
sursele conflictului trebuie să 
fie sprijinită de orice om cu 
mintea sănătoasă.

sa de a 
la nivel 

litigioase, 
încălcare

I

este ilegală și

domnului Hruș- 
întîlni și discuta

Convorbiri confidențiale între U Thant 
și reprezentanții S.U.A., U.R.S.S. și Cubei

NEW YORK 26 (Agerpres). — TASS transmite:
U .Thant, secretar general provizoriu al O.N.U. a declarat 

joi că la 26 octombrie va începe convorbiri confidențiale 
reprezentanții statelor Unite, Uniunii Sovietice și Cubei.

Consiliul de Securitate a fost de acord să-și suspende 
dințele pe durata acestor convorbiri. Ședința Consiliului 
Securitate s-a închis la ora 19,25 (ora New York-ului).

cu

șe- 
do

Cuba trăiește și va trăi
HAVANA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Cuba trăiește și va trăi în 

pofida oricăror blocade impe
rialiste, declară în unanimi
tate poporul cuban. Aceste 
cuvinte sint sprijinite prin 
fapte. In aceste zile, in țară 
domnește un mare avint poli
tic și în muncă.

In munții din provincia O- 
riente campania de strîngere 
a bogatei recolte de cafea se 
desfășoară din plin. La che
marea Centrului revoluționar 
6indical al oamenilor muncii 
din provincia Oriente, aproxi
mativ 15.000 de voluntari din 
diferite orașe au pornit — păs- 
trînd la ei armele — spre re
giunile muntoase pentru a da 
ajutor celor care recoltează 
cafeaua.

In legătură cu mobilizarea 
în armată pentru apărarea 
patriei de agresiunea imperia
listă, in multe întreprinderi 
din țară se face simțită lipsa 
brațelor de muncă. Dar pro
ducția nu scade, ci în majo
ritatea cazurilor crește.

La întreprinderea metalur
gică „Serjio Gonsales" între
gul colectiv s-a angajat să în
deplinească sarcinile tovarăși
lor mobilizați în armată. Ca 
urmare a acestui avînt patrio
tic, întreprinderea dă acum 
mult mai multe produse decît 
in zilele obișnuite. La între
prinderile industriei chimice și 
petroliere au fost 
găzi de voluntari 
plinesc și sarcinile 
tovarășilor plecați 
patria.

In aceste zile întreaga 
lație a țării ia parte la 
niîe de apărare a revoluției și 
de creare a resurselor mate
riale. Femeile, tinerii și chiar 
bătrânii ieșiti la pensie nu ră- 
mîn nici ei departe de cauza 
comună. Prin munca lor ei a- 
jută la desfășurarea normală 
a activității întreprinderilor și 
instituțiilor. Poporul Cubei 
declară în unanimitate: Nu 
vom slăbi nici vigilența, nici 
apărarea patriei de agresori.

create bri- 
care înde- 

ce reveneau 
să apere

popu- 
acțiu-

Protestul opiniei publice mondiale

TELECORE EXTEIOEDeclarațiile primului ministru al Yemenului
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Intr-un interviu acordat co

respondentului special al zia
rului „Izvestia", V. Kudreav- 
țev, primul ministru al Yeme
nului generalul Abdallah As- 
Sallal a declarat: „Principa
lul dușman al Yemenului este 
Anglia care înarmează, apro
vizionează cu bani pe dușma
nii noștri. Avioanele engleze, 
a spus As-Sallal, bombardea
ză orașele Yemenului, Anglia 
pregătește o invazie a Yeme
nului".

Referindu-se la situația din 
țară, As-Sallal a subliniat că 
trupele revoluționare contro
lează majoritatea regiunilor 
Yemenului. La nord aproape 
toate trupele 
san au fost

lui El Badr Hhs- 
izgonite, majori-

★

(Agerpres). DupăSANAA 26 
cum transmite corespondentul 
din Baarib al agenției M.E.N., 
la 25 octombrie, după o bă
tălie crîncenă, trupele guver
nului revoluționar al Yeme
nului au ocupat o înălțime ca
re domină orașul Maarib. In 
cursul acestei bătălii, 170 de 
rebeli au fost uciși sau răniți, 
iar 100 au fost luați prizonieri.

Avioanele yemenîte au iden-

tatea saudiților, de asemenea. 
„Noi ducem operațiuni de iz
gonire a dușmanului dar încă 
nu l-am izgonit definitiv. Sîn- 
tem totuși convinși de victo
rie", a spus As-Sallal.

Comentînd acțiunile agresive 
ale S.U.A. împotriva Cubei. 
Abdallah As-Sallal a subli 
niat: „Cuba este pentru noi 
o lecție de modul cum impe 
rialiștii se dedau 
provocări, creînd 
de încordare".

In încheiere 
nistru al Yemenului a spus 
„Transmiteți un salut poporu
lui cuceritor al Cosmosului 
prietenul tuturor popoarelor 
care luptă împotriva colonia
lismului, poporului care pă
șește în fruntea progresului 
stea călăuzitoare a tuturo 
popoarelor. W

★ Vr
tificat trupe ale mercenarilc- 
concentrate în regiunea șosc^ 
lei dintre Maarib și protectcrT 
râtul englez Beilian, și au bom 
bardat această regiune.

Corespondentul din Sana' 
al ziarului „Al-Ahram" rela
tează că trupe republicane 
yemenîte au zădărnicit noua 
Încercare a mercenarilor de a 
pătrunde pe teritoriul Yeme
nului dinspre nord-est.

la astfel de 
noi focare

primul mi-

0

Seapă de filme pomînești 
la fîoma

din 
gu- 

în 
Co-

NICOSIA 26 (Agerpres). 
Condamnînd instituirea de 

către S.U.A. a blocadei coas-i 
telor Cubei, C.C. al Partidului 
progresist al oamenilor mun
cii din Cipru arată într-o de
clarație dată publicității că 
poporul cipriot este de partea 
poporului cuban.

CONAKRY 26 (Agerpres).
Opinia publică din Republi

ca Guineea își exprimă soli
daritatea cu poporul cuban.

Postul de radio Conakry a 
difuzat comentariile presei în 
care se condamnă politica gu
vernului S.U.A.

PARIS 26 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

,,1’Union Francaise Informa
tion" Partidul Comunist 
Algeria salută declarația 
vemulul Uniunii sovietice 
sprijinul Cubei. Partidul
munist cheamă pe toți oame
nii muncii, pe patrioți, pe toți 
oamenii progresiști din Alge
ria să-și exprime solidaritatea 
cu poporul frate cuban, pe 
care îl amenință tot cei care 
au acordat sprijin colonialiș
tilor francezi în războiul ni
micitor împotriva poporului 
algerian.

HAGA 26 (Agerpres).
La Amsterdam a avut loc o 

demonstrație în semn * de 
protest împotriva acțiuni
lor agresive săvîrșite de S.U.A. 
față de Cuba. Aproximativ 
il.OOO de demonstranți, purtînd 
pancarte cu lozincile: „Jos 
mîinile de pe Cuba „Liber
tate Cubei", „Protestați îm
potriva amenințării americane 
de a începe un război ato
micau defilat pe străzile 
centrale din Amsterdam. In 
fața sediului consulatului a- 
merican a avut loc un miting 
de protest.

PNOM PENH 26 (Agerpres).
Opinia publică cambodgiană 

condamnă acțiunile provoca
toare ale S.U.A1. în regiunea 
Mării Caraibilor.

Ziarul „Metophum" atrage 
atenția asupra faptului că 
S.U.A. comit acte agresive ca-

re pot duce la un război ge
neral.

Subliniind într-un articol de 
fond că hotărîrea adoptată de 
S.U.A. cu privire la institui
rea blocadei asupra Cubei nu 
are nici un temei serios, zia
rul „Depeche du Cambodge" 
scrie că S.U.A. încalcă fățiș 
Carta O.N.U.

RIO DE JANEIRO 26 (A- 
gerpres).

După cum transmite agen
ția France Presse, președintele 
Braziliei, J. Goulart, â primit 
la 25 octombrie pe ambasa
dorul Statelor Unite, Lincoln 
Gordon, cu care a discutat si
tuația din Marea Caraibilor 
și proiectul vizitei în Brazilia 
a președintelui Kennedy.

După terminarea întrevede
rii s-a anunțat în mod oficial 
ca vizita pe care președintele 
S.U.A. urma să o facă în luna 
noiembrie în 
anulată.

CAIRO 26
Amenințările 

va poporului 
manevrele Angliei față de Yemen, 
scrie ziarul „Al-Massa”, reprezin
tă o încălcare flagrantă a drep
turilor omului la libertate, o vi
olare flagrantă a Cartei O.N.U. și 
a principiilor coexistenței pașni
ce. Respingem această politică de 
pe poziții de forță.

KHARTUM 26 (Agerpres).
într-un comunicat dat publici

tății la Khartum — citat de agen
ția de presă M.E.N. — primul mi
nistru al Sudanului, Ibrahim Abbud 
a declarat că ^Sudanul sprijină 
apelul adresat de secretarul gene
ral provizoriu al O.N.U., U Thant, 
în favoarea tratativelor directe 
între președintele Kennedy și pri
mul ministru Hrușdov” .

ALGER 26 (Agerpres).
în seara zilei de 25 octombrie, 

în capitala Algeriei a avut loc o 
puternică demonstrație de protest 
împotriva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. față de Cuba. Agenția 
France Presse apreciază că 4000 de 
persoane au răspuns apelului a~ 
dresat de Uniunea generală a 
muncitorilor algerieni și au mani-

Brazilia a fost

(Agerpres).
S.U.A. împotri- 

cuban, precum șt

festat pe străzile Algerului. Pe 
pancartele purtate de manifestan- 
ți era scris „Yankei cărați-vă 
acasă!” „Cuba da, yankeii nul”. 
„Revoluția algeriană și revolu
ția cubană vor triumfa 1”

PRAG A 26 (Agerpres). Ce- 
teka transmite:

Secretariatul Uniunii inter
naționale a Studenților a dat 
publicității o declarație în ca
re condamnă cu hotărîre ac
țiunea agresivă a S.U.A. în
dreptată împotriva suverani
tății și independenței națio
nale a Cubei, exprimînd în a- 
celași timp solidaritatea de
plină cu studenții 
Republicii Cuba.

DJAKARTA 26
Intr-o declarație 

blicității la Djakarta, Comi
tetul din Indonezia de solida
ritate a țărilor din Asia și A- 
frica condamnă măsurile a- 
gresive ale S.U.A. în regiunea 
Mării Caraibilor.

Ca stat suveran, se subli
niază în declarație, Cuba are 
dreptul să ia măsurile pe ca
re ea le consideră necesare 
pentru apărarea securității ei. 
întreaga omenire Iubitoare de 
pace trebuie să se ridice în a- 
părarea poporului cuban.

ROMA 26. Corespondentul 
Agerpres transmite:

Sub auspiciile Asociației ita
liene pentru relațiile culturale 
cu Romînia a avut loc la Ro
ma în sala „Antonio Banfi", 
o seară de filme romînești 
create de Ion Popescu-Gopo. 
Au fost prezentate filmele de

animate „Homo sa- 
„Șapte arte", „Scurtă 
și filmul de lung me-

=©=-

Al 17-lea Congres 
al Federației Tineretului 

Comunist Italian

desene 
piens", 
istorie" 
traj „S-a furat o bombă".

Un public numeros, printre 
care personalități ale vieții 
culturale italiene, a aplaudat 
la sfîrșitul spectacolului crea
ția cinematografică 
Popescu-Gopo.

Ziarul „Unita" a 
vineri o cronică în
giază creația cinematografică 
a

a lui Ion

publicat 
care elo-

lui Ion Popescu-Gopo.

și poporul

(Agerpres). 
dată, pu-

ROMA 26. Corespondentul 
Agerpres transmite?

La Bari, în sala teatrului 
„Puccini", s-a deschis joi cel 
de-al 17-lea Congres al Fe
derației Tineretului Comunist 
Italian. La Congres iau parte, 
de asemenea, numeroase de
legații Sin străinătate, prin
tre care și o delegație a Uniu
nii Tineretului Muncitor din 
ÎR. P. Romînă condusă de Con
stantin 
C.C. al

Rino 
derației 
Italian,
de activitate la congres.

Lucrările congresului con
tinuă.

Cîrțînă. secretar al 
U.T.M.
Serri, secretar al Fe- 
Tineretului Comunist 
a prezentat raportul

Interviul dat de prințul Norodom Sianuk 
corespondentului ziarului „Pravda“

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite :

„Ocupîndu-se de construcția 
pașnică, Cambodgia nu poate 
rămîne indiferentă atunci 
cînd vecinii noștri — Vietna
mul de sud și Tailanda, cu 
sprijinul Statelor Unite, creea
ză o situație încordată la 
frontierele cu țara noastră, 
calomniază și formulează pre
tenții teritoriale neîntemeiate" 
— a declarat Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, co
respondentului din Pnom Penh 
al ziarului „Pravda".

In Occident se spune că nu 
este nevoie, pasămite, să se 
convoace o conferință interna-

țională în acest scop. Bine. 
Să încercăm să găsim noi căi. 
Dar dacă Occidentul va refu
za definitiv să ne dea garan
ții, a subliniat Norodom Sia- 
nuk, noi sperăm că neutrali
tatea și independența noastră 
vor fi apărate de țările socia
liste, de ale căror intenții sin
cere și simpatie nu ne-am în
doit niciodată.

Norodom Sianuk a
înaltă
depuse 
pentru 
lumea
pentru înfăptuirea dezarmării 
totale și generale.

dat o 
apreciere eforturilor 

de guvernul sovietic 
menținerea păcii în 

întreagă și, în special,

0=-

Decrete ale gnernilil * 
H. D. P. nigeria

ALGER 26 (Agerpres).
Guvernul Republicii Demo

crate Populare Algeria a a- 
doptat un decret prin care se 
înființează comitete de admi
nistrare a întreprinderilor in
dustriale, miniere și meșteșu
gărești abandonate de foștii 
lor proprietari francezi. In- 
tr-un decret separat se pre
vede înființarea de astfel de 
comitete și pentru adminis
trarea întreprinderilor comer
ciale părăsite.

Ca membri ai noilor comi
tete vor fi aleși muncitori, mi
litari demobilizați, precum și 
victime ale represiunilor au
torităților coloniale.

Guvernul algerian a hotărît. 
de asemenea, să acorde mili
tarilor demobilizați servicii în 
instituțiile publice precum și 
locuințe în apartamentele ale 
căror proprietari au părăsit 
tara.

=©=—

S. U. A. au efectuat 
o nouă exolozie nucleară
NEW YORK 26 (Agerpres).
La 26 octombrie, S.U.A. au 

efectuat 
cleară la 
transmit 
mericane 
fectuată 
zeci de 
Insulei Johnston. Dispozitivul 
nuclear a fost lansat cu aju- 
toruT rmei rachete ,.Thor“.

o nouă explozie nu- 
altitudine. După cum 
agențiile de presă a- 
„explozia a fost e-i* 

la o altitudine de" 
kilometri" deasupra
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