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PE ȘANTIERE

acestea, 
Bercea 

la mina 
a avut 

împreună

Noi apartamente date
Zilele 

minerul 
Petru de 
Aninoasa 
bucurie :
cu familia s-a mu
tat într-un apar
tament din noile 
blocuri, construite 
în cartierul Live - 
zeni. Noul aparta
ment e compus din 
trei camere, bucă
tărie și baie.

Minerii 
Constantin,
Victor și Alexan- 

•droaie Gheorghe, 
ae numără printre

Popa
Safta

cei 32 de oameni 
ai muncii din ora
șul Petroșani care 
au primit zilele 
trecute apartamen
te noi în blocul 
dat de curînd in 
folosință în cartie
rul Livezeni.

De la începutul 
anului și pînă a- 
cum în Petroșani 
au fost date în fo
losință un număr 
de 288 aparta
mente. [Apartamen
tele date în folo
sință! sînt confor
tabile, avînd

care cite două sau 
trei camere, baie 
și bucătărie. In 
prezent, în cartie
rul Livezeni al o- 
rașului Petroșani 
sînt ridicate în 
roșu un număr în
semnat de blocuri, 
ce însumează 600 
de apartamente, 
dintre care o bună 
parte vor fi date 
în folosință pînă 
la sfîrșitul acestui

B. RUSALIN 
corespondent

de 
lade

IN CLI- 
Muncî-
Nemeti 

este ser-
de Bătrîn

Presa are 
mulți prieteni 
la mina Vul - 
can. In fiecare 
zi vulcănenii 
se abat pe la 
chioșcul 
ziare 
mină. 
ȘEU : 
torul 
loan 
vit
Elena cu zia
rele cerute.

Succese în muncă ale minerilor 
Văii

Cuvînful minerilor 
peirileni

Luna octombrie a trecut. Pentru 
^țninerii și tehnicienii de la mina 

a constituit 
dezvoltarea 

După datele

Jiului
plan. In mod deosebit s-au eviden
țiat brigăzile minerilor Ghioancă 
Sabin, Ghioancă loan și Butnaru 
Victor.

Montarea acoperișului la noile blocuri 
o lucrare care nu poate fi tărăgănată

Petrila această lună 
un nou prilej pentru 
realizărilor anterioare, 
centralizate la dispecerul exploată
rii reiese că minerii de 
extras peste plan în 29 
din octombrie 1.251 tone 
bune energetic. Această 
se adaugă la cele peste 13.000 to
ne de cărbune extrase de ei în 
plus în primele 9 luni ale anului. 
La acest frumos succes a contribuit 
în mod deosebit minerii și tehni
cienii sectorului III, care au dat 
de. la începutul anului mai mult de 
12.000 tone de cărbune peste

Brigăzile minerilor Cîșlaru 
Firoiu loan, Cucoș Gheorghe, 
tok Iosif se mențin de 
timp în primele rînduri 
cerii avînd extrase în 
de tone de cărbune.

aici au 
de zile 
de căr- 
cantitate

plan, 
loan,
Bar- 
multmai 

ale între- 
plus mii

Cu
îndeplinii

Hărnicia minerilor din sectorul 
III al minei Lupeni este bine cu
noscută în Valea Jiului. In flecare 
lună care a trecut din acest an ei 
au extras din frontalele sectorului 
cantități însemnate de cărbune pes
te plan. Acest lucru a făcut ca la 
data de 27 octombrie minerii și 
tehnicienii de aici să raporteze ex
tragerea celei de-a 37.000-a tonă 
de cărbune în plus, cu 2.000 tone 
mai mult de cît prevede angaja
mentul luat pe 

roducție a 
pe seama

tății muncii cu 
de cea planificată. Demn de remar
cat este, de asemenea, faptul că 
toate brigăzile de la abataje și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile de

anual

întregul an. Plusul 
fost obținut îndeo- 
creșterii productivi- 
circa 9 la sută fată

îm-

Minerii din Vulcan 
muncesc mai bine

Minerii de la Vulcan și-au 
bunătății în ultima vreme activita
tea în producție. La data de 26 
octombrie ei au extras peste pla
nul zilnic o cantitate de 561 tone 
de cărbune. In prezent colectivul 
minei a recuperat minusul totali
zat în primele două decade ale 
lunii octombrie și a dat în plus 228 
tone de cărbune.

O rodnică activitate au desfășu
rat în acest timp minerii sectoare
lor I și III. Ei au extras peste sar
cinile de plan în luna octombrie 
1.131 și, respectiv, 1.111 tone de 
cărbune.

Pînă la încheierea anului au 
mai rămas doar două luni de 
zile. In acest scurt interval de 
timp pe șantierele din Valea 
Jiului trebuie date in folosin
ță un număr de peste 20 blo
curi însumînd circa 1000 apar
tamente. Acesta constituie 
un volum apreciabil de lu
crări, care necesită Încorda
rea tuturor forțelor construc
torilor pentru a face față cu 
cinste îndeplinirii sarcinilor de 
plan.

Realizarea finisajelor inte
rioare la aceste obiective este 
condiționată în prezent de un 
lucru important: acoperirea 
blocurilor. De acum încolo, se 
așteaptă timpul ploios specific 
toamnei tîrzii. Din păcate în
să, tocmai la acest punct sînt 
deficitari constructorii: mai 
mult de trei sferturi din blo
curile respective nu au încă a- 
coperiș, apa ploilor puțind 
pătrunde în voie în interiorul 
lor.

Pe șantiere, lucrările de a- 
coperire a blocurilor sînt cu 
deosebire frînate de lipsa prafu
lui hidrofob și plăcuțelor de 
beton, cu care se face izola
ția acoperișului-terasă. De ce 
lipsesc aceste materiale ?

Praful hidrofob și plăcuțele 
de beton se produc la Livezeni, 
ln cadrul secției de prefabri
cate a Bazei de utilaj și trans
port. La început, această sec
ție își rezuma activitatea la 
producția de tuburi de beton 
pentru canalizări pe șantiere. 
Apoi, brigada lui Cristea Ila- 
rie care producea tuburile de 
beton a primit ca sarcină și 
producția de mozaic, iar mai 
tîrziu și pe aceea de plăcuțe 
de beton și de praf hidrofob 1 
Brigada a rămas tot de 30 de 
oameni. Dar cu fiecare nouă 
producție, s-a divizat încît în 
prezent un singur muncitor 
constructor conduce patru pro
cese complet diferite de mun
că... Cît despre oameni, ei 
Sînt mutați dintr-un punct de 
lucru la altul, după nevoile 
momentului, iar șeful de bri
gadă face și pe tehnologul, și 
pe 
de
nu 
ca 
că 
mai poate fi vorba de o pro
ducție ritmică, conform pres- 
cripțiunilor tehnologice.

Ce trebuie făcut pentru a 
se îndrepta această stare de 
lucruri ? Conducerea trustului 
de construcții și a grupului de 
șantiere din Valea Jiului tre
buie să înțeleagă că sectorul 
de prefabricate s-a dezvoltat.

Deci, el nu mai poate fi con
dus ca pînă acum, ca anexă a 
B.U.T.-ului. El trebuie reorga
nizat, întărit. In fruntea aces
tui sector de prefabricate tre
buie numit neapărat un ingi
ner constructor, care să poată 
organiza procesul de produc
ție a prafului hidrofob, a plă
cuțelor de beton etc. pe baze 
științifice, după normative 
tehnice.

Nici spațiul asigurat aces
tei producții nu mai cores
punde. Grupul de prefabricate 
trebuie despărțit de B.U.T., pe 
care mai mult îl încurcă. La 
nevoie, s-ar putea cere prelua
rea de la I.I.L. „6 August" a 
clădirii morii de ciment unde 
există linie de garaj și con
diții mal favorabile 
organizarea unui 
prefabricate.

Acest sector este 
pil care a crescut, 
forma organizatorică 
pînă acum nu mai corespund: 
trebuie ceva mai nou. adecvat. 
Numai în acest fel se va pu
tea ajunge ca în puține săp- 
tămîni sectorul de prefabrica
te de la Livezeni 
'rească simțitor 
livrînd șantierelor 
ficiente de praf 
plăcuțe de beton necesare pen
tru acoperirea noilor blocuri.

Să fie luate toate măsurile 
organizatorice și tehnice ne
cesare pentru sporirea pro
ducției de materiale cu care 
se acoperă 
p-iî este 
planul de 
lor trebuie

pentru 
sector do

ca un co- 
Ha inele — 

de

să-șî spo- 
producția. 

cantități su- 
hidrofob și

noile blocuri. Tim- 
mult înaintat, iar 
Dredări al șantiere- 
îndeplinit întocmai.

ȘTEFAN MIHAI

i

primitorul sau expeditorul 
materiale — incit nici el 

mai știe unde să fugă întîi 
să fie de față. Bineînțeles 
în asemenea condiții nu

Muncitoarea Rozek Ilinca, în 
clișeu, nu de mult și-a înscris 
numele între cele ale frunta
șelor din secția depănat a în-: 
treprinderii „Viscoza^-Lupeni. 
Ea realizează depășiri zilnice de' 
plan care se ridică la 15 la sută.

_=©=_

Tineri fruntași
zilele trecute, în viața tine

retului care lucrează pe șan
tierul energoconstrucții Paro- 
șeni a avut loc un eveniment 
deosebit: constituirea organi
zației U.T.M. Cu acest prilej; 
mai mulți tineri, printre care; 
și muncitorii fruntași Pătcuș. 
Vasile, Tudor Petru, Bala Ște
fan, Doj loan și Irimie Ioan 
au fost primiți membri în rîrr- 
dul organizației U.T.M. nou în
ființate.

R. NICOLAE 
corespondent

saw

După primele ședințe ale cercurilor 
și cursurilor învățămîntului de partid

La mina Petrila, pînă la data de 
25 octombrie, o bună parte a cursu
rilor și cercurilor de partid ținuseră 
primele ședințe de invățămînt. Așa 
cum este și firesc, aceste ședințe 
trebuie să reflecte primele rezul
tate ale grijii organizațiilor de 
partid pentru desfășurarea la ni
velul cerințelor a muncii de pro
pagandă, pentru ridicarea nivelului 
politic și ideologic al membrilor și 
candidaților de partid, al tovară
șilor din activul fără de partid 
încadrați în formele învățămîntului 
de partid.

De la început — să asigurăm 
o frecvență bună I

primele ședințe de învăță- 
nu s-au ținut convorbiri; în

In 
mint 
cadrul lor, propagandiștii au pre
zentat principalele idei cuprinse

La cercul de învățămînt condus de propagandistul Mayer Alexandru din sectorul VII al 
minei Petrila s-au prezentat aproape toți cursanții. Printre cei prezenți se numără tovarășii 
Gușat Traian, Nagy Balint. Budai loan* Pasternak Gavrilă, T»r Ioan și alții.

se

și cursurilor, 
care s-au 
pot trage

pre- 
anu-

au
frecvență bună. La 

anul II.

inaugurat noul

în primele lecții asupra cărora 
cursanții trebuie să-și îndrepte a-, 
tenția în cadrul studiului indivi
dual. Totuși, analizînd prezența la 
ședințele cercurilor 
precum și modul în 
zentat cursanții, 
mite concluzii.

Unele cercuri 
an școlar cu o
cercul de Istoria P.M.R. 
condus de propagandistul Anițescu 
Vasile, au participat toți cursanții, 
O frecvență bur.ă s-a înregistrat, 
de asemenea, la cercul de studiere 
a Statutului P.M.R., condus de pro
pagandistul Niculescu Emil, precum 
si la cercurile de învățămînt con
duse de tov. Radu Vaier și Siko 
Ștefan.

Comitetul de partid al minei Pe
trila, birourile organizațiilor de 
bază nu trebuie să treacă însă cu 
vederea faptul că la primele șe
dințe ale unor cercuri și cursuri 
prezența cursanților a fost slabă. 
iAșa cum reiese din caietul de evi
dență, la prima ședință a cercului 
de studiere a Statutului P.M.R. 
condus de propagandistul 
loan au participat doar 6 
24 cursanți înscriși. Din 37 
înscriși la cercul special
mineri condus de propagandistul 
Orban Iosif, la prima ședință de 
învățămînt au participat doar 10 
tovarăși. Mai puțin de jumătate din 
numărul celor înscriși au pârtiei, 
pat, de 
curilor 
Grecu 
Damian

Această stare de lucruri reflec- 
faptul că birourile organizațiilor

I. BRANEA

Rebeleș 
din cei 
cursanți 

pentru

asemenea, la ședințele cer- 
conduse de propagandiștii 
Simion din sectorul VIII, 
Francisc, Sava Cornel.

tă

(Continuare in pag. 3-a)



STEAGUL ROȘU

Spre un nivel lot mai înalt 
<le pregătire profesională V

Să stăpînim temeinic 
tainele meseriei pe care ne-am ales-o!

In preajma 
de ridicare a R. U. M. P

Pe panourile de onoare ale 
minelor bazinului nostru car
bonifer, ale uzinelor și între
prinderilor, figurează numele 
a numeroși mineri și munci
tori tineri. Brigadierul Schnei
der Francisc de la mina Ani- 
rioasa, strungarul Ambruș 
Martin din secția mecanică a 
Uzinei de reparat utilaj mi
nier Petroșani, minerul Stăn- 
ceanu Gheorghe din sectorul 
II al minei Petrila, lăcătușul 
de mină Volf loan din sec
torul II al minei Lonea și mulți 
aiți tineri sînt fruntași in în
trecerea socialistă, exemple de 
muncă rodnică pentru o pro
ducție sporită și de calitate. 
Dacă întrebi care este cheia 
succesului in munca lor, fie
care din acești tineri dă un 
răspuns din care se desprind 
următorii factori: hotărirea de 
a munci cu abnegație pentru 
înfăptuirea luminoaselor sar
cini ale desăvîrșirii construc
ției socialiste și stăruința cu 
care se preocupă de ridicarea 

■.continuă a nivelului lor de 
calificare profesională.

Fiecare profesie, fiecare me
serie este frumoasă, dar ea își 
dezvăluie din plin frumusețile 
numai aceluia care o cunoaște 
temeinic.

Tinerilor zilelor noastre le 
sînt deschise posibilități neli
mitate de a-și ridica califica
rea profesională. Școlile pro
cesionale, cursurile de califi
care pentru mineri, ajutori 
mineri de pe lingă exploata- 
'.rile carbonifere asigură tînă- 
'rului muncitor bazele cunoaș
terii meseriei; această bază 
trebuie îmbogățită zi de zi în 
procesul muncii și al studiu
lui perseverent în producție, 
precum și prin însușirea ex
perienței acumulate de-a lun
gul anilor de muncitorii vîrst- 
jhicl.

De un real sprijin pentru 
perfecționarea continuă a pre
gătirii profesionale sînt cursu- 
jrile de ridicare a calificării ce 
.Se organizează în cadrul mi
nelor și întreprinderilor noas
tre. In cadrul acestor cursuri, 
ale căror programe sînt strîns 
legate de specificul muncii ti
nerilor, de sarcinile lor con
crete, ingineri, tehnicieni și 
maiștri cu o înaltă pregătire 
vin în fața tinerilor și ii a- 
jută să-și adîncească cunoș
tințele privind meseria pe ca
re și-au ales-o, să cunoască 

; tehnica nouă, să știe să o fo- 
! losească din plin. Multe din 
cursurile de ridicare a califi
cării organizate la minele U-

ricani, Petrila, la A.C.R.E. Vul
can, la termocentrala Paroșeni 
desfășoară o activitate rod
nică. Avind o frecvență bună, 
ținîndu-și ședințele cu regu
laritate, aceste cursuri îi a- 
jută pe tineri să muncească 
mereu mai bine, să devină 
fruntași în producție.

Trebuie insă arătat că o 
parte a cursurilor de ridicare 
a calificării, de activitatea că
rora răspund conducerile teh
nice, organizațiile U.T.M. șt 
de sindicat, își desfășoară acti
vitatea sporadic, cu o partici
pare slabă a tinerilor, sau își 
întrerup activitatea după cî- 
teva ședințe. Așa stau lucru
rile bunăoară, la mina Lupeni. 
Aici cursurile de ridicare a ca
lificării își au existența doar 
pe hirtie în sertarele comite
tului U.T.M. al minei. Secre
tarul comitetului U.T.M. de la 
mina Lupeni consideră că și-a 
făcut datoria dacă a pus la 
dosar tabele cu tinerii înscriși 
Ia cursurile de ridicare a ca
lificării, uitînd că e de dato
ria lui, a celorlalți membri ai 
comitetului, a birourilor orga
nizațiilor U.T.M. din sectoare 
să asigure mobilizarea tineri
lor mineri și muncitori la a- 
ceste cursuri, să se intereseze 
de modul în care învațăi, să 
ia măsuri împreună1 cu sindi
catul și conducerile sectoare
lor pentru înlăturarea lipsu
rilor. Atît la mina Lupeni, cît 
și la alte exploatări și între
prinderi, sînt slab folosite 
cartea tehnică, conferințele, 
demonstrațiile practice și alte 
mijloace de ridicare a nivelu
lui de calificare al tinerilor. 
Modul în care tinerii se pre
ocupă de ridicarea nivelului 
lor de calificare face destul 
de rar obiectul dezbaterilor a- 
dunărilor generale U.T.M.

Trebuie înțeles că ridicarea 
tinerilor muncitori la nivelul 
fruntașilor, asigurarea îndepli
nirii de către ei a sarcinilor de 
plan, a angajamentelor de în
trecere, îmbunătățirea calității 
producției, atragerea tinerilor 
în mișcarea de inovații, are la 
bază preocuparea continui 
pentru îmbunătățirea pregăti
rii lor profesionale. De aici 
'decurge sarcina de răspundere 
pentru organizațiile U.T.M. de 
a se ocupa cu perseverență, 
împreună cu conducerile teh- 
nieo-admînistrative, cu sindi
catele. de organizarea temei
nică a ridicării calificării ti
nerilor, de folosirea posibili
tăților largi pe care le au în 
această direcție.

l 
! 
i 
I

i

Din lipsă de preocupare
Sectorul transport este un 

sector cheie în cadrul exploa
tării miniere Aninoasa. Dru
mul cărbunelui din galeriile 
transversale ale abatajelor și 
pînă în silozul funicularului 
este asigurat de acest sector. 
Muncitorii din sector dau do
vadă de o permanentă preocu
pare pentru ca rodul muncii 
minerilor să fie scos la timp 
și în bune condițiuni la su
prafață, lucru ce atrage după 
sine o preocupare continuă 
pentru ridicarea nivelului lor 
profesional.

Ținînd cont că majoritatea 
muncitorilor din sectorul trans
port sînt tineri, calificați în 
diferite meserii ca: mecanici 
de locomotive, electricieni, lă
cătuși, comitetul U.T.M., în 
colaborare cu comitetul secției 
sindicale din sector, a întoc
mit la începutul acestui an 
un plan de măsuri în vederea 
ridicării calificării tinerilor. 
Astfel, a luat ființă un curs de 
ridicare a calificării tinerilor

din partea mecanică a secto
rului. Coordonată îndeaproape 
de comitetul organizației U.T.M.. 
activitatea cursului în primul 
semestru al anului a fost bu
nă. Cei 42 de cursanți au fost 
atrași de temele care s-au pre
dat, cunoștințele dobîndite 
și-au dovedit eficacitatea în 
procesul de producție.

Deși eficacitatea cursului a 
fost evidentă, influențlnd po
zitiv desfășurarea procesului 
de producție, totuși, din luna 
iulie, cursul și-a întrerupt 
activitatea.

— încă nu am stabilit te
mele pentru semestrul n •— 
spunea tov. Dobrișan Iile, se
cretarul organizației U.T.M. 
din sector.

— Ne-a plecat și lectorul — 
completează locțiitorul aces
tuia.

Evident, aceste răspunsuri 
sînt complet lipsite de temei. 
Iar lipsa unei calificări co
respunzătoare se resimte în 
munca unor tineri. Mecanicul

In prezent, la Uzina de reparat 
utilaj minier Petroșani se tac pre
gătiri pentru redeschiderea, în 
cursul lunii noiembrie, a cursuri
lor pentru ridicarea calificării. Co
mitetul U.T.M. al uzinei și-a fixat 
ca sarcină, în urma indicațiilor pri
mite din partea comitetului de par
tid, să încadreze în cursurile de 
ridicare a calificării pe toți tine
rii muncitori din întreprindere. Es
te o inițiativă bună, care trebuie 
însușită și 
U.T.M. de 
derile Văii

Ideea de
cursurile de ri- 
s-a ivit atunci 
rezultatele ob- 
calificării tine-

în anul școlar trecut 10 
ridicare a calificării pe 
care au fost încadrați 
tineri muncitori. Fiecare

fost profilat pe anumite 
potrivit calificării ti-

de celelalte organizații 
la minele și întreprin- 
Jiului.
a încadra pe toți ti

nerii muncitori în 
dicare a calificării 
cînd s-au analizat 
ținute în ridicarea
rilor în cursul anului de învăță- 
mînt trecut. Aici, la U.R.U.M.P., au 
funcționat 
cursuri de 
secții. în 
peste 200 
curs a
specialități, 
nerilor încadrați în aceste cursuri.

Numeroși tineri care au frec
ventat cu regularitate ședințele 
cursurilor de ridicare a calificării, 
se situează în prezent printre cei 
mai buni muncitori ai uzinei. Tină- 
rului lăcătuș Sipoș loan din 
secția construcții metalice i s-a în
credințat, împreună cu alți tineri 
muncitori, execuția unui turn de 
extracție pentru mină. Tovarășul 
Tomescu Dumitru de la tinichige- 
rie confecționează tuburi de aeraj 
de bună calitate, lucru remarcat 
de controlul tehnic al calității. Lă
cătușul Cristea Alexandru s-a spe
cializat în repararea pompelor de 
evacuare a apelor în mină. Aceș
tia sînt numai cîțiva dintre nume
roșii tineri 
pregătirea

redeschiderii cursurilor 
calificării la U

cursurilor de ridicare a califică
rii și care pun umărul la înde
plinirea sarcinilor ce stau în fața 
colectivului uzinei, în privința re
ducerii procentului de rebuturi și 
îmbunătățiți: calității producției.

Pregătind redeschiderea cursuri
lor de ridicare a calificării, comi
tetul U.T.M., împreună cu organi
zațiile U.T.M. din secții, va trebui 
să țină seama de unele deficiențe 
care au existat în domeniul ridi
cării calificării. In primul rînd. 
trebuie luate de pe acum măsun 
organizatorice, mai ales în condi
țiile încadrării tuturor tinerilor in 
cursuri de ridicare a calificării, 
pentru asigurarea unei frecvențe 
bune. Acest lucru este necesar mai 
ales datorită faptului că nu toți 
tinerii înțeleg că organiza
rea ridicării calificării vine în spri
jinul propriei lor activități; unii 
dintre ei consideră că dacă au ter
minat o școală profesională, nu mai 
au ce învăța. Trebuie stat de vor
bă cu tinerii în vederea combate
rii acestei mentalități. Celor mai 
buni utemiști să li se repartizeze 
sarcina de a răspunde de mobili
zarea celorlalți tineri spre a par
ticipa la ședințele cursurilor. Pe 
de altă parte, comitetul U.T.M. să 
insiste ca ședințele cursurilor să 
se țină în zile bine stabilite, spre 
a nu fi amînate de pe o zi pe 
alta, fapt care 
de învățămînt 
aceste cursuri 
vitatea înainte
gramului. Trebuie, 
insistat ca tovarășii din conduce
rile secțiilor să stabilească din 
timp programele cursurilor pentru 
toată durata anului școlar. Anul 
trecut de exemplu, cîteva din 
cursurile de la secția mecanică, 
turnătorie, au avut programate 
doar cîteva teme, restul uimind

să fie stabilite ulterior. Dar acest 
„ulterior" a rămas baltă, ca de 
altfel și activitatea cursurilor res
pective.

Cel mai mult a dăunat activită
ții cursurilor de ridicare a califi
cării, lipsa de control din partea 
comitetului U.T.M. De multe defi
ciențe, între care frecventa slabă 
la unele cursuri, încetarea activi
tății altora, comitetul U.T.M. a 
aflat cu foarte mare întîrziere 
n-au mai putut fi remediate.

Comitetul U.TJvî., organizațiile 
de bază U.T.M. trebuie să se ocupe 
cu toată răspunderea de ridicarea 
calificării tinerilor deoarece aceas
ta este una din condițiile de seamă 
pentru sporirea contribuției loc • 
dezvoltarea succeselor pe care le 
obține colectivul uzinei in înde
plinirea importantelor sarcini, ce-i 
stau în față.

o

a făcut ca în anul 
trecut unele din a- 
să-și înceteze acti- 
de încheierea pro- 

de asemenea,

care și-au îmbunătățit 
profesională în cadrul

-----------------©

Cartea tehnică — 
rezervă insuficient folosită
an, colectivul bibliote-In acest 

cii clubului din Petrila, în cola
borare cu comitetul orășenesc 
U.T.M. din localitate, a organizai 
mai multe acțiuni cu cartea teh
nică. In fata tinerilor meseriași, 
absolveți ai școlii profesionale, au 
fost ținute recenzii pe marginea 
cârtii strungarului, a lăcătușului și 
electricianului de
apel a minei s-a organizat o ex
poziție cu cărft tehnice. In fața 
tinerilor din sectoarele I, II, III, 
TV și V s-au făcut expuneri refe
ritoare la combaterea gazelor de 
minâ, despre măsurile ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea conți-

mină. In salo de

de locomotivă Burlec Vasile,^ 

de exemplu, nu știa să refacă 
siguranța electrică a locomo
tivei. A fost necesară inter
venția mecanicului de revir, 
pînă la venirea căruia trans
portul la orizontul IX în sec
torul III a stagnat. Un ase
menea caz s-a intîmplat și cu 
mecanicul Drăgan Constantin, 
care lucrează tot pe una 
locomotivele din sectorul 
Iată deci lucruri mărunte, 
re din lipsă de cunoștințe 
partea mecanicilor, au influ
ențat negativ buna desfășura • 
re a transportului.

Condiții pentru buna desfă
șurare a cursului există, în 
sector își desfășoară activita
tea tehnicieni și ingineri bine 
pregătiți, dornici să contribuie 
la ridicarea cunoștințelor pro
fesionale ale tinerilor. Tinerii 
din sectorul transport se în
treabă : Cînd se vor stabili te
mele și planul de desfășurare 
a activității cursului ? Este de 
dorit ca acestea să se reali
zeze cît mai curînd.

din 
in. 
ca- 
dln

V. OROS

nuă a condițiilor de muncă în sub
teran.

Dar dacă ne gîndim la făptui 
că procesul tehnologic cere o ca
lificare superiors din partea fie
cărui tînăr, ne dăm seama că a- 
ceste acțiuni sînt cu totul insufi
ciente. Responsabilii cabinetelor 
tehnice de la mină și preparație, 
tov. Marinescu Lia 
nici nu dau măcar 
ca clubului, nu se 
tragerea fruntașilor, 
neri la citirea literaturii tehnice.

Din cele 16.000 volume care for
mează fondul de cărți al bibliote
cii clubului, doar citeva sute se 
pot numi, cu îngăduință, lucrări 
tehnice. Marea majoritate a acesto
ra sînt vechi, editate cu 10—12 ani > 
în urmă. In ultimii ani, biblioteca \ 
a fost dotată cu foarte puține vo- ? 
lume tehnice. ț

In scopul îmbunătățirii muncii 
cu cartea, organizațiile U.T.M. tie- , 
buie să sprijine mai mult consiliul \ 
de conducere al clubului și să vină 
cu propuneri privind completarea 
fondului de cărți tehnice și eco
nomice. După completarea fondu
lui de cărți, este necesar ca orga
nizațiile de tineret, împreună cu 
biblioteca clubului și 
tehnice, să întreprindă 
lective de popularizare 
crărilor respective în 
nerilor. Comitetele U.T.M. de la 
nă și preparație au datoria să mo
bilizeze și să îndrume tot mai 
mulți tineri spre a deveni cititori 
activi ai literaturii tehnice.

Acțiuni specifice cu cartea teh
nică trebuie organizate și în aju
torul tinerilor inovatori. In această 
privință e bine să fie alcătuite și 
afișate la locurile de muncă liste 
cu material bibliografic ajută
tor pe marginea temelor t 
concursurile de inovații lansate 
In fiecare an. In felul acesta, car
tea tehnică poate deveni de un 
real sprijin în ridicarea nivelului 
de calificare at tinerilor.

calificării 
a devenit

dicarea 
nale, el

MAGHIARU VASILE, lăcătuș 
la U.R.U.M.P. se remarcă nu 
numai prin depășirea ritmi
că a planului cu 25 la sută, 
ci și prin lucrări de bună 

calitate.

sgjsss.®.;-'

__ - V 
din •' 

ș
S
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? SLAVEI NICOLAE, lăcătuș la
5 termocentrala Paroșeni. Da- 
s tontă preocupării pentru ri- 

profesio- 
inovator.

și preparație, < 
și Jerca loan, > 
pe la bibliote- 
îngrijesc de a- 
inovatorilor ti-

cabinetele 
acțiuni 
largă a 
mijlocul

BÎRLUȚ CLEMENT, șef de 
brigadă la mina Lonea, frun
taș în întrecerea socialistă.
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După primele ședințe ale cercurilor 
și cursurilor învățămîntului de partid A

w

Ne scriu corespondenții 
-------- A._ . ..... ■ ........ ---Z-.. 1 
participanți la concurs

(Urmare din pag. l-a)
de bază nu s-au ocupat cu răs 
pundere de asigurarea unei frec
vențe bune la învățămînt înce- 
pînd de la primele ședințe ale cer 
curilor și cursurilor. Tovarășul 
Cenaiu Gheorghe, secretarul orga 
nizației de bază nr. 2, arăta că du
pă primele ședințe de învățămîni 
membrii biroului se vor Întruni 
pentru a analiza frecvența și pentru 
a lua măsuri. In vederea acestei 
analize membrii biroului, care 
pund fiecare de cite un cerc, 
informa asupra felului cum
desfășurat primele ședințe și vor 
face propuneri de îmbunătățire a 
frecvenței. Inițiativa este bună șl 
ea trebuie urmată și de celelalte 
birouri. Credem că ar fi 
ca la aceste 
modului cum 
mele ședințe 
cursurilor să
gandiștii, deoarece și ei 
multe de spus

răs- 
voi 

s-au

necesar 
ședințe de analiză a 
s-au desfășurat pri- 

ale cercurilor 
fie invitați

tămînt a cercului de studiere a 
Statutului P.M.R. condus de pro
pagandistul Niculescu Emil, nici un 
cursant nu a venit cu caiet și 
creion. De asemenea, la celelalte 
cercuri o parte dintre cursanți nu 
veniseră cu caiete și creioane. 
Semnalăm, de asemenea, faptul că 
uneori, pentru ședințele cursurilor 
se repartizează săli numai cu scau
ne, fără mese, unde cursantul nu 
are pe ce să-și sprijine caietul pen
tru a lua notițe. Aceste deficiente, 
aparent mărunte, trebuie înlăturate 
deoarece caietul, creionul, posibi
litatea de a lua notițe sînt condiții 
care contribuie la buna desfășura
re a învățămîntului și cărora comi
tetul de partid, birourile organi
zațiilor de bază trebuie să le acor
de atenția cuvenită.

Realizări ale tonitriiiitrller 
vulcâneni

și ingineri al șantieru- 
construcții din Vulcan 
în folosință 
din această 

din Sohodol

oamenilor 
localitate 
cu 18 a-
P cu 24

în acest

și 
și propa- 
vor avea 
sens.

Caiet și 
j o cerință 

cum s-a
ședirte de învățămint s-au rezumat 
la prezentarea de către propagan
diști a primelor lecții. In scurte 
expuneri introductive, propagan
diștii au arătat asupra căror pro
bleme trebuie să-și axeze atenția 
cursanții în timpul studiului in
dividual. Bineînțeles, aceste reco
mandări ale propagandistului tre
buie notate de către cursanți. Și 
ca să iei notițe, e necesar caietul, 
creionul. Dar la ședința de învă-

creion — 
elementară !

mai arătat, primele

MINERI DESTOINICI, 
AGITATORI DE FRUNTE

Frontaliștii din sectorul III 
ai minei Lupeni ocupă un loc de 
cinste in bătălia pe care o desfă
șoară minerii 
tru înfăptuirea 
puse de partid 
carbonifere. Din

NOTĂ
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Mai modern 
nu se poate ?

Secția textilă a întreprin
derii de industrie locală „6 
August" din Petroșani este 
oțunitate modernă, înzestra- 

Cu tot ce trebuie pentru 
produse tot mai multe 

de calitate. Atelierele sint 
dotate cu utilaje adecvate 
ca raizuri, carde, desprăfui- 
toare; uscarea vatei încleiate 
și încălzirea halei de lucru 
se face cu lămpi infraroșii 
etc. Aici lucrează zeci de 
muncitori harnici ca Ghițes- 
cu Nicolae și Bogdan Aurelia 
la raizuri, Căldărar Rozalia 
la desprăfuitor, Trandaflres- 
cu Stanica la carde, Petro- 
șan Rozalia și Cseki Magda
lena la cuptorul de uscat, 
Olteanu Gheorghe, Zaharia 
.Vasile, Făiniș Lucreția la 
plapumerie, Marcu Maria la 
croitorie, Hancaș Nicolae, 
Blag loan, Bacoș loan, Rusu 
Vasile și alții la tapițerie.

Cercetlnd însă unele pro
duse ieșite pe poarta acestei 
secții vezi că ele se produc 
după modele foarte vechi. 
Astfel, dormezele se fac cu 
picioare drepte, in patru col
țuri, neaspectuoase, cum 
produceau cu mulți ani 
urmă. Nu se poate găsi 
alt model de picior, cu o 
nie mai modernă ? La fel, 
pînza de îmbrăcăminte este 
tot cu dungi, simplă ca pe 
vremea bunicilor. Oare nu 
s-ar putea folosi stofe de mo
bilă, de o singură culoare 
care să-i dea dormezei un 
aspect mai modern ? Doar 
au apărut în comerț stofe de 
mobilă în culori frumoase, 
plăcute, incit, avînd o ase
menea îmbrăcăminte, dorme
za simplă ar arăta ca o mo
bilă frumoasă. Tot așa, la 
plapume, în loc de „tradițio
nalele" cusături în lung și 
diagonal s-ar putea face cu
sături care să imite petale 
de flori, cercuri și alte for
me geometrice.

Conducerea I.I.L. „6 Au
gust" ar trebui să facă cîteva 
exemplare de probă pe care 
să le expună în magazinele 
O.C.L.-ului

se 
in 
un 
11-

M. ȘTEFANESCU

j

Control permanent, îndrumare
Noul comitet de partid al minei 

Petrila, birourile organizațiilor de ba
ză trebuie să acorde o atenție sporită 
mobilizării cursanților la învăță
mint, controlului modului in care 
se desfășoară ședințele cercurilor 
și cursurilor. Numai în felul acesta 
lipsurile pot fi descoperite la timp 
și înlăturate. Este necesar ca pro
pagandiștii să fie îndrumați asu
pra felului cum trebuie ținute ca
ietele de evidență. Subliniem acest 
lucru deoarece în unele caiete de 
evidență nu este trecută data la 
care s-a ținut ședința de învăță
mint ; alți propagandiști, ca de 
exemplu, tov. Grecu Simion, Mari- 
necz Alexandru, au trecut prezen
ta numai la o parte din cursanți 
iar la alții nu. Toate acestea pot duce 
la aprecieri eronate asupra frec
venței la cursuri. Propunem comi
tetului de partid al minei Petrila 
să arate propagandiștilor cum tre
buie completate caietele de eviden
tă ale cercurilor și cursurilor, ast
fel ca ele să oglindească exact 
prezența, data la care s-au ținut 
ședințele 
cru 
tele 
țiile 
suri
pentru tinerea conform 
lui a ședințelor cercurilor și cursu
rilor.

Lipsurile semnalate la primele șe
dințe de invățămint pot fi reme
diate dacă membrii comitetului de 
partid, membrii birourilor organiza
țiilor de bază vor participa perso
nal la ședințele cercurilor și cursu
rilor de care au fost repartizați 
să răspundă, dacă vor interveni o- 
perativ pentru înlăturarea deficien
telor pe care le constată.

Colectivul de muncitori, teh
nicieni 
lui 10 
a dat 
muncii 
blocul
partamente, blocul 
de apartamente și o școală; as
pectuoasă cu 16 săli de clasă. 
Mai e în curs de predare blo
cul R cu 32 de apartamente.

Valoarea școlii este de 
1.520.000 lei. Tot în cursul a- 
cestui an, colectivul acestui 
șantier a executat lucrări de 
pavare a străzilor, lucrări la 
rețelele de apă și canalizare, 
rețele electrice a căror valoa
re se ridică la suma de 757.000 
lei.

Concomitent cu aceste rea
lizări, colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai șantie
rului 10 construcții din Vulcan 
a realizat economii la prețul 
de cost în valoare de 60.000 lei.

R. BALȘ1AN

Rezultate însemnate

este 
de 
de 
de

de învățămint. Acest lu- 
important deoarece caie- 
evidență ajută 
partid să ia la 
îmbunătățire a

organiza- 
timp mă- 

frecvenței, 
programa-

Continuînd întrecerea socia - 
listă pentru îndeplinirea an
gajamentelor asumate, colec - 
tivul sectorului de prelucrare 
(brichetaj), unul dintre sec
toarele fruntașe ale prepara- 
ției Petrila. in această lună a 
realizat, peste sarcinile de 
plan, 1.100 tone de brichete.

De la începutul anului, co
lectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la secto
rul prelucrare a reușit ca prin 
reducerea consumurilor specifi
ce să realizeze o economie su
plimentară la prețul de cost 
in valoare de 1.064.314 lei. 
Cele mai frumoase 
au fost obținute 
schimburile conduse
Iosif, Sofalvi Ludovic 
bela loan.

rezultate 
de către 
de Maior 

și Bu-

IOAN BERCEA

hunedorene mai 
tone de cărbune 
plan, iată cițiva

spre coc- 
bine de 

cocsiiicabil 
dintre cei 
tn muncă,

— Angajamen
tul este cuvîntul 
nostru de onoa
re — 
biectul 
tură cu 
nărui
de partid 
Constantin 
brigada fruntașa 

Sabin poartă de-

iată su
in legă- 
care tî- 
membru 

Pop 
din

Văii Jiului pen- 
mârețelor sarcini 
in fața industriei 
abatajele lor, mi

nerii de aici au trimis 
să r iile 
37.000 
peste
care prin exemplul lor 
prin atitudinea lor plină de răs
pundere fafă de realizarea sarcini
lor de plan fi a angajamentelor de 
întrecere, însuflețesc colectivul in 
sporirea continuă a realizărilor.

Era cu cîteva 
luni în urmă. In
tr-o adunare ge
nerală a organi
zației de partid, 
comuniftii secto
rului analizau 

modul de reme
diere a răminerii 
In urmă a unei

brigăzi de pregătiri, ultima bri
gadă din sector care nu-și realiza 
planul. In această adunare a luai 
cuvîntul șl comunistul Onișor Ni
colae, unul din brigadierii fruntași 
din sector. El a cerut să I se în
credințeze conducerea brigăzii ră
mase in urmă. Cererea i-a fost 
satisfăcută. Onișor s-a despărțit de 
vechea lui brigadă, de ortacii săi. 
Noii lui ortaci l-au privit cu rezer
vă : „Doar n-o fi mai viteaz deci! 
ulțiil" — iși spuneau unii. Noul 
brigadier a știut insă un lucru de 
preț: să se apropie de oameni, să 
le ciștige încrederea, 
țească prin exemplul 
cu greutățile. In scurt
a lichidat cu rămînerea In urmă și 
a devenit cea mai bună brigadă 
de pregătiri in sector. De atunci 
brigada a săpat prin stincile sub
terane drumuri de mulți kilometri. 
Ea pregătește la 
unde minerii din 
tâiia pentru mai 

Onișor Nicolae
destoinic nu numai 
ci și după orele de muncă. Din 
inițiativa iui in sectorul III a fost 
creată o brigadă artistică de agita
ție printre membrii căreia el este 
cunoscut ca un artist-amator activ.

a lui Ghioancă
seori discuții cu ortacii lui. Mo-j 
bilizarea minerilor la îndeplinirea \ 
angajamentelor de întrecere a de- I 
venit o preocupare de seamă pen- ! 
tru fiecare agitator, deci și pentru| 
comunistul Pop Constantin. Ceea I 
ce a urmărit el prin convorbirile 
ținute cu ortacii lui a tost ca 
schimbul lor să termine întotdea-, 
una in bune condițiuni și la timp 
operațiile la care lucrau și, pe cit 
se poate, să scurteze timpul afec
tat pentru lucrările auxiliare. In 
urma muncii politice desfășurate 
de agitatorul Pop Constantin, mine
rii din schimbul în care lucrează 
iși termină întotdeauna la timp sar
cinile ce le revin în ciclul de pro
ducție și aduc o contribuție însem
nată la îmbunătățirea calității pro
ducției.

să-i insufle- 
său în lupta 
timp, brigada

timp fronturile 
abataje dau bâ- 

mult cărbune 
este un agitator 

in producfie,

Minerul 
faludi Petru 
parte de 5 ani 
din brigada care 
lucrează în aba
tajul frontal 
vest, 
ritele 
ducție, comuniștii' 1 
l-au primit în 
partid. Exemplul în muncă, în în
deplinirea obligațiilor ce-i revin In 
pioducție, îndemnurile lui de agi
tator sint primite întotdeauna cu 
căldură de ortaci. El a explicat mi-; 
nerilor cu care lucrează că una 
din condifiile obfinerii unor reali
zări sporite este aceea ca fiecare 
să-și facă in mod conștiincios da
toria ia locul lui de muncă. Kis- 
ia/udi Petru și-a îndemnat ortacii 
de a asigura în cele mai bune con- 
dițiuni susținerea abatajului, de a 
s» Îngriji de fiecare stîlp metalic, 
a explicat mecanicilor cit de im
portantă este Intrefinerea în burtă 
stare de funcționare a utilajelor 
din abataj. Faptul că brigada din 
acest abataj a extras de la Înce
putul anului peste 9000 tone de 
cărbune peste plan reflectă pe de
plin hărnicia minerilor din schim
bul in care lucrează și agitatorul 
Kisiaiudi Petru.

Kis- 
face

Pentru 
lui în

!■■
,*

Atelierul de zonă
C.F.R. Petroșani

I. I. L. „6 AUGUST“ Petroșani
angajează imediat:

— Șef serviciu producție, inginer cu salariu de 
1.700—1.950 lei;

— Șef serviciu organizare a 
superioare) avînd salariul de 1.700

— Inginer tehnolog
lei;

— Inginer dispecer
lei ;

— Inginer principal 
1.500—1.700 lei ,

— Tehnician I. tehnolog cu salariul de 1.000— 
1.300 lei;

— Tehnician I. normator, cu salariul de 
1.000—1.300 lei

— Maistru
— Maistru 

lei;
— Maistru 

lei;
Condițiile

g'tle in vigoare.
informații

treprinderii, tn

muncii (cu studii 
1.950 lei; 

cu salariul de 1.050—1.500

cu salariul de 1050—1500

tehnolog, cu salariul de

9

fapijer cu salariul de 9oo—1.3oo lei; 
mezelar cu salariul de 9oo—1.2oo

fîmplar cu salariul de 9oo—1.3oo

de angajare sînt cele prevăzute de le-

suplimentare se pot primi ia sediul in
str. Mihai Viteazul nr. 1.

i. [.«. î. i. mioțui
angajează

CONTABIL eu salariza
rea de 700—925 lei.

Condiții: stadii medii 
specialitate.

Postul se va ocupa 
bază de concura.

Informații suplimentare 
se primesc la sediul 
I.C.R.T.I. Petroșani, str. 
Mihai Viteazul nr. 5.

de

Pe
♦O

♦
♦
»

angajează 
cu dată imediată în 
următoarele posturi:

1. SUDOR 
și electric “
900-1000 lei lunar.

autogen 
salariu

2. ELECTRICIAN 
în lumină și forță ---
salariu 900-1000 lei 
lunar.

Exploatarea minieră Lupeni
Ține in ziua de 10 noiembrie 1962, la sediul exploată

rii. un concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
MAIȘTRI “ ——
MAIȘTRI
MAIȘTRI 
MAIȘTRI 
MAIȘTRI
Cererile de înscriere la concurs se depun la biroul 8 

personal al exploatării. o
Informații suplimentare se pot obține de la serviciul § 

Organizarea muncii al exploatării.
icoceoocoooooooaooocoeoooieocaoeeeooQMO'SQbMooooeeooaooaoeoQoaoooeaeeeQoooo

MINERI PRINCIPALI 
MINERI
MECANICI
ELECTRICIE NI

DE FUNICULAR
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întrevedere între U Thant 
și conducătorii guvernului cuban
HAVANA £1 (Agerpres).
Intr-un comunicat oficial al can

celariei prezidențiale se arată că 
la 30 octombrie U Thant secretar 
.general provizoriu al O.N.U., și 
persoanele care îl însoțesc au avut 
o întrevedere cu conducătorii gu
vernului cuban.

La întrevedere din partea Cubei 
au luat parte Fidel Castro, primul

ministru al Cubei, Osvaldo Porti
cos, președintele Republicii, Râul 
Roa, ministrul Afacerilor Externe 
și alte persoane oficiale.

După cum se arată în comunicat 
în cursul întrevederii care a durat 
245 ore,
pus în mod 
trebuie să se 
pentru a se 
acord.

partea cub ană și-a ex- 
clar poziția de care 
țină neapărat seama 
putea ajunge la un

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

Dezbateri în Camera Comunelor
LONDRA 31 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 30 octombrie 

in Camera Comunelor, în cadrul 
discuțiilor âe răspuns la mesajul 
tronului prezentat de regină, lide
rul Partidului laburist, Gaitskeli. 
a declarat că schimbul de mesaje 
dintre N.S. Hrușciov și J. Kennedy 
a fost întîmpinat de toți cu un sen
timent de profundă ușurare

,Nu mă îndoiesc, a spus el, că 
viitoarele tratative vor decurge în 
spiritul recentelor mesaje ale d-lui 
Hrușciov".

Gaitskeli a 
re neliniștea 
cu faptul că

exprimat in continua- 
profundă în legătură 
Statele Unite nu s-au

consultat cu guvernul englez înain
te ca președintele Kennedy să ia 
o hotărîre (privind blocada mariti
mă militară a Cubei) care ar fl 
putut avea consecințe foarte se
rioase.

Luînd cuvîntul la discuții primul 
ministru, Macmillan, și-a consacrat 
în fond discursul crizei în legă
tură cu Cuba. Totodată el a lău
dat în fel și chip poziția „fermă" 
a Statelor Unite. Macmillan a fost 
nevoit să recunoască că tocmai 
mesajul lui N. S. Hrușciov, adresat 
președintelui Kennedy, a dus la 
slăbirea încordării.

O

Posibilitatea unei ciocniri militare a fost 
înlăturată

, MEXICO CITY 31 (Agerpres).
„Guvernul mexican întîmpină cu 

satisfacție acordul la care au ajuns 
președintele Statelor Unite, John 
Kennedy, și președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S.

Hrușciov" se spune în declarația 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Mexicului dată publicității la Mexi
co City. Acest acord se subliniază 
în declarație, a înlăturat „posibili
tatea unei ciocniri militare".

0

Declarația lui Gus Hali
NEW YORK 31 (Agerpres). 
Gus Hali, 

din
în

se

secretar general al 
S.U.A., a dat spre publî- 

presă o declarație în 
spune printre altele: „In- 
dintre președintele Ken- 
președintele Hrușciov a

P.C.
care 
care 
țelegerea
nedy și 
îndepărtat omenirea de pragul unei 
exterminări nucleare. Hotărîrea U- 
niunii Sovietice de a evacua ra
chetele din Cuba și obligația asu-

mată de Statele Unite de a 
întreprinde o invazie în această 
republică au permis să se prindă 
curaj". ,Acțiunile unilaterale și 
blocada instituită de guvernul nos
tru, a subliniat Gus Hali, nu pot 
fi justificate în lumina dreptului 
internațional, a Cartei O.N.U. sau 
a propriilor interese ale țării noas
tre.

nu

0

Contrarevoluționarii cubani 
o nouă agresiune
emigranților din Cuba, arată agen
ția U.P.I., a declarat la 30 octom
brie reprezentanților presei că 
.consiliul revoluționar" condus de 
el, „își rezervă dreptul ca, indife
rent de formula reglementării ac
tualei crize să facă uz de forță 
pentru răsturnarea premierului cu
ban Fidel Castro".

9

pregătesc
NEW YORK 31 (Agerpres). —
După cum reiese din relatările 

agențiilor de informații, contrare
voluționarii din Cuba care s-au 
aciuit în S.U.A. și în cîteva alte 
țări din emisfera occidentală con
tinuă să urzească planuri de in
vadare a Cubei.

Jose Miro Cardona, căpetenia

centru industrial al Braziliei — au 
declarat grevă generală. Muncitorii 
cer majorarea salariilor.

NEW YORK. — Intre 21 și 
octombrie, in orașul Andover, din 
S.U.A. a avut Ioc o întîlnire a 
unor fruntași ai vieții publice din 
S.U.A. și U.R.S.S. la care s-au dis
cutat probleme importante ale 
lațiilor internaționale.

La întîlnire au participat 25 
persoane. Copreședinții întîlnirii 
fost acad. E. K. Feodorov, I.
Jukov, deputat în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., colaborator al ziarului 
„Pravda" : Norman Golusins, redac
tor șef ai revistei americane „Sa
turday Review" și Philip Mosley, 
directorul
Consiliului 
externe.

re

de 
au 
A.

PARIS. — La 30 octombrie la 
bursa din Paris s-a înregistrat a 
scădere masivă a cursului acțiuni
lor companiilor franceze. Această 
scădere se explică prin vînzarea 
unor mari pachete de acțiuni că
tre deținătorii de hîrtii de valoa
re care consideră rezultatul refe
rendumului ca un simplon al insta
bilității regimului puterii personale.

secției
american

de cercetări u 
pentru relații

francez a

■ JANEIRO.
100.000 de

— La 30 
muncitori

oc- 
de 

din

RIO DE 
tombrie 1 
la întreprinderile metalurgice 
Sae Paolo — cel mai important

PARIS. — Guvernul 
emis un decret, semnat de preșe
dintele de Gaulle, cu privire la 
mobilizarea forțată la lucru a oa
menilor muncii care deservesc me
troul din Paris. Acești muncitori 
au întrerupt la 29 octombrie lu
crul pentru a desfășura o grevă de 
24 de ore în sprijinul revendicări-

exaerientelor tu
GENEVA 31 (Agerpres). — TASS 
In ședința din 30 octombrie a 

subcomitetului celor trei puteri 
pentru încetarea experiențelor cu 
arma nucleară, delegații Angliei și 
S.U.A. au încercat din nou să pre
zinte într-o lumină denaturată is
toria tratativelor cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară.

In cuvîntarea sa de răspuns S. 
K. Țarapkin, reprezentantul Uniunii 
Sovietice a spus: 
vietic se 
hotărîre 
genurilor 
nucleară, 
un astfel
că încetarea 
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară ar constitui un pas impor
tant spre reducerea încordării in
ternaționale și spre crearea unor

, Guvernul so- 
pronunță cu fermitate și 

pentru încetarea 
de 
El 
de

tuturor 
experiențe cu arma 

năzuiește sincer spre 
acord, dîndu-și seama 
pentru totdeauna a

favorabile rezolvării a nu- 
alte probleme internațio-

sovietic a 
realizarea a- 
la încheierea

arma nucleară
condiții 
meroase
nale, inclusiv problema dezarmării 
generale și totale".

Totodată delegatul 
subliniat că pentru 
cordului cu privire
unui tratat parțial privind înceta
rea experiențelor nucleare a mai ră
mas de rezolvat o singură proble
mă : aceea a experiențelor subte
rane. De aceea, a reamintit, Țarap- 
kin, paralel cu încheierea unui a- 
cord parțial privind încetarea ex
periențelor în atmosferă, în Cos
mos și sub apă, guvernul sovietic 
consideră 
continue 1 
exploziile 
sească o 
efectuarea 
cînd se va ajunge la un acord și 
în această problemă.

Ziua jurămîntului tineretului'* 
în Indonezia

DJAKARTA 31 (Agerpres)
La Djakarta a avut loc un mi

ting cu prilejul sărbătorii naționale 
a Indoneziei — Ziua jurămîntului 
tineretului. Cu 34 de ani în urmă, 
la Djakarta a avut loc primul fo
rum național al tineretului la care 
participanții în numele tuturor ti
nerilor din Indonezia au jurat să 
lupte pentru unificarea tării, dez
membrată de colonialiștii olandezi.

La miting a luat cuvîntul preșe
dintele Sukarno.

că este necesar să se 
tratativele 
subterane 
formă de 

i acestor

cu privire la 
și să se gă- 
renuntare la 
explozii pînă

NEW YORK 31. Trimisul spe
cial Agerpres transmite:

In Comitetul nr. 4 au continuat 
dezbaterile cu privire la situația 
din Rhodesia

Delegații a 
și asiatice au 
de rezoluție.
Adunarea Generală să ia măsuri 
hotărîte împotriva guvernului rasist 
al Rhodesiei de sud.

îndată după prezentarea acestui 
proiect de rezoluție, primul minis-

de sud.
40 de fări africane 
prezentat un proiect 
în care stăruie ca

Russell:

sud — S. Whi- 
membru al de- 
rostit un dis-

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

Comitetul nr. 4: Discuții cu priwre 
la Rhodesia de sud

tru al Rhodesiei de 
tehead — care este 
legației engleze, a
curs atît de perfid și calomnios, 
îucît a stîrnit un protest vehement 
din partea delegațiilor tuturor ță
rilor asiatice și africane. 

Delegații țărilor africane, 
au luat cuvîntul, au demascat 
treaga falsitate a declarațiilor 
cute de Whitehead și au cerut 
proiectul de rezoluție al celor 

imediat la vot.

PROTESTUL LUI CH. GBENYE
LEOPOLDVILLE 31 (Agerpres). — 

Corespondentul TASS Gheorghî 
Fedeașin, transmite:

După cum s-a aflat la Leopold-^ 
viile, președintele partidului Miș
carea congoleză, Christoph Gbenye 
și o serie de alți deputați în 
lament, arestați în mod ilegri 
care zac acum în închisoari 
dat publicității o declarație îi 
își exprimă 
deținerii lor 
puși imediat 
Ipună capăt 
de imunitate 
prin lege.

in par-

irTZ^e
protestul împotriva 

ilegale. Ei cer să fie 
în libertate și să se 
nesocotirii dreptului 
parlamentară acordat

-=©=—
care 

în- 
fă- 
ca
40

de țări să fie pus 
©-----------------

„Militarii americani vor
(Agerpres).

acordat cores-

■ ■ război
împotriva

u

poli-

O mi măsura rasistă 
Io Repniillta Sud-flfritariă

JOHANNESBURG 31 (Agerpres). 
Autoritățile sud-africane conti

nuă să reprime populația de culoa
re și îndeosebi pe fruntașii luptei 
împotriva politicii de discriminare 
rasială promovată de guvernul im 
Verwoerd.

„Government 
re la Pretoria, 
potrivit căruia 
1963 legea votată cu 12 ani i] 
mă, prin care populația de culc__
era obligată să posede legitimații 
speciale, a fost extinsă și la popu
lația mixtă și asiatică. Noul ordin 
prevede obligativitatea pentru tot» 
cei ce depășesc vîrsta de 15 ani 
să aibe asupra lor asemenea legi
timații speciale.

cerut
expe- 
baze-

fășoare o mișcare 
ticii unei ciocniri nucleare.

Russell, scrie „Avghi", a 
încetarea imediată a tuturor 
riențelor nucleare, lichidarea
lor americane și a tuturor celorlalte 
baze străine de pe teritoriile altor 
țări, organizarea de tratative în 
scopul lichidării a tot felul de 
blocuri militare, înfăptuirea dezar
mării totale. El a declarat că 
„O.N.U. trebuie să ceară ameri
canilor să renunțe imediat la baza 
Guantanamo" din Cuba.

Gazette , care apa- a 
a publicat un ordin 
de la 1 febiiUv'.e - - ■ aa 

uloare

LONDRA 31
Intr-un interviu 

pondentului din Londra al ziarului 
„Avghi", ’ cunoscutul fruntaș al 
vieții publice din Anglia, Bertrand 
Russell declară că „nu are nici 
un dubiu asupra faptului că mi
litarii americani vor război". Toc
mai de aceea, subliniază Russell 
în întreaga lume trebuie să se des-

Criza regimului saudif
SANAA 31 (Agerpres).
In ultimul timp peste 150 de

soldați și ofițeri saudiți au trecut “00000000000000000000000°00000000000000000000oocooooooooaoooooo 
din Arabia Saudită de partea Re- § 
publicii Arabe Yemen, anunță a- § 
genția M.E.N. 8

„Exodul în masă din Arabia Sau- 8 
dită constituie o dovadă a crizei 8 
prin care trece regimul saudit. Da- 8 
tele de care dispun autoritățile 8 
.Yemenite atestă că în Arabia Sau- 8 
dită acționează în ilegalitate o or- 8 
ganizație secretă și că regele Saud 8 
uu e în stare să o descopere sau 8 
să împiedice activitatea ei", scrie § 
agenția referindu-se la o sursă o- g 
ficială din Yemen. 8
==__________ 8
-------------- 8 
lor lor pentru majorarea salariilor. 8 

8
PARIS. — La 30 octombrie a 8 

sosit la Paris ministrul economiei 8 
din R.F. Germană, Erhard, care va 8 
avea o întrevedere cu Pompidou, 8 
primul ministru al Franței.

PARIS. — Potrivit unui comu
nicat al Institutului național de 
statistică, populația Franței este în 
prezent de 47.500.000 de persoane. 
In luna martie a.c., populația Ps- g 
risului era de 7.735.000 de persoa- g 
ne. g

SANAA. — După cum relatează g 
corespondentul din Sanaa al agen- g 
ției M.E.N. pe adresa Gosiliului g 
comandamentului revoluționar al g 
Republicii Arabe Yemfn s-au pri- 8 
mit 5.000 de telegrame și scrisori 8 
din partea unor cetățeni din R.A.U., 8 
Liban, Siria și alte țări arabe. Au- 8 
torii telegramelor cer să fie încor- 8 
porați ca voluntari în armata ve- 8 
menită pentru a apăra Yemenul | 

împotriva amestecului străin în g 
treburile sale interne. «

8
8 
o e
8
8

Pamflet: STUDENTUL I*
8 

zit că vrei să studiezi. Iată viza! 8 
Așa s-a trezit Salem, student în 
S.U.A. Fulgerător.

Și ce primire i 
lionarii din Texas 
pul în jurul lui. A 
jă cu tot felul de regi: ai fierului, 
ai argintului și ai aurului. Și prie
tenii aceștia binevoitori au făcui 
tot ce-au putut ca în trei luni 
studentul nostru să termine nu nu 
mai studiile unei facultăți, dar 
să capete și o diplomă de candidat 
ir. științe juridice.

S-a întors la Sharjah însoțit de 
o droaie de reprezentanți ai re
gilor cu care făcuse cunoștință. 
Și împreună cu fratele său, cîr- 
muitorul emiratului, a încheiat cu 
droaia de reprezentanți cîteva 
contracte avantajoase: pentru ex
ploatarea petrolului, a aurului și 
argintului.

Salem șt fratele său nici nu bă
nuiau că nisipurile emiratului as
cund asemenea bogății. Englezii 
în schimb știau, și tocmai se pre
găteau să propună cîrmuitorului 
emiratului încheierea unor con- 
trucî e.

Mai 
iuat-o 

Vă

din penin- 
coasta gol- 
universita- 
în Anglia

arabii din acest emirat 
lipiți pămîntului, rtu- 

este bogat. Și pe dea- 
este și fratele cîrmui-

Salem ben Sultan vroia să stu
dieze. Și pentru că la el acasă, în 
emiratul arab Sharjah 
sula Ruus al-Jibal (pe 
fului Persic) nu există 
te, vroia să se ducă
De ce tocmai în Anglia ? Pentru 
că minusculul emirat se află sub 
protectoratul Angliei.

— Bine, bine ne vom întreba 
•— dar cărui locuitor din acest 
emirat, vestit numai prin nisipuri, 
îi dă mina să studieze, și încă 
tocmai în Anglia ? Nimănui în a- 
iară de Salem ben Sultan. Pen- 
tru ca toți 
sînt săraci 
mai Salem 
supra mai
torului emiratului arab Sharjah.

Așadar, singurul viitor student 
din emirat și-a luat valiza și s-a 
dus la autoritățile engleze de la 
protectorie să obțină viza de in
trare în Anglia.

La protectorie, autoritățile care 
nu știau că viitorul student este 
fratele cîrmuitorului, l-au privit 
pe student cam apatic. Ce ne
voie are Salem de studii ? Si i-au 
amînat cîteva zile viza.

Dezamăgit, Salem s-a 
cu răbdare.

Iată însă 
american.

— Iubite
ricanai, după ce i-a salutat cu tra
diționalul salut arab „salem alei- 
cum". Vin tocmai din America, 
din Texas. Guvernul nostru a au-

înarmat
O să mai aștepte 
că-i iese în cale un

sale m — i-a zis ame-

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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în Texas, 
făcut. Mi- 

roiau tot tim- 
iăcut cunoștin-

Ca
s-a

fulgerători, americanii le-au 
Înainte.
închipuiți ce „bucurie' pe 

englezi!
Ca să vedeți ce 

cat americanii, cu 
student cu diplomă 
științe juridice.

festă le-au ju- 
ajutorul unui 
de candidat Ir.

P. DANCIU
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