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Bîhnful gospodarilor orașului
In ziua de 24 octom

brie a avut loc sesiunea 
Sfatului popular al ora
șului Petrila. Cu această 
ocazie, în fata celor 50 
de deputați a .fost pre
zentată darea de seamă 
care a oglindit felul cum 
au fost îndeplinite hotă- 
rîrile luate în sesiunea 
anterioară precum șl pro
punerile făcute de alegă
tori. Din darea de seamă 
si din cuvîntul deputați- 
lor Cocolan Dumitru, Fe- 

-Gheorghe, Bădulean 
și alții, care au par

ticipat la discuții a reie
șit că în mare măsură 
sarcinile ce au stat în 
fata sfatului popular au 
fost duse la îndeplinire. 
Bunăoară s-a intensificat 
activitatea muncitorilor

din comerț pentru apro
vizionarea la timp și îd 
bune condițiuni a popu
lației cu cele necesare, 
s-a prelungit conducta de 
apă potabilă. A fost cons
truit prin muncă volun
tară un pod în localita- 
tatea Cimpa, s-au între
prins numeroase acțiuni 
gospodărești.

In încheierea sesiunii 
tovarășul Feher Iosif, 
președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petrila, a 
expus sarcinile principale 
ce stau în fata deputa- 
tilor în lunile de iarnă 
pentru îndeplinirea căro
ra s-a întocmit un plan 
de acțiune.

PETRU GAINA 
corespondent

însemnări de reporter

TRECERE
PE LA CLUB

M-am abătut zilele trecute pe 
la Lupeni. Am aici multi prieteni. 
Aveam niște treburi. Pe stradă 
l-am intilnit pe Peltică. Avusese 
o zi bună astăzi și acum se în- 
a:epta spre club. Cum. nu știji 
cine-i Petrică ? E prietenul meu, 
mecanic la mină. Nu ne văzusem
de mult, iar dacă vă mai spun 
că acum trei ani de zile băteam 
cadenfa în aceia? pluton, vă da{i 
seama că aveam ce ne povesti.

Din vorbă in vorbă, am ailat 
că în viafa lui s-a produs o 
schimbare. S-a căsătorit.

— Ce-fi face sofia ? — întreb 
eu.

— Cu serviciul. Este și în e- 
chipa de dansuri a clubului. As
tăzi e repetiție. Nu vrei să mer
gem pe la club ?

Știam că la Lupeni există un 
club mare, frumos, unde oamenii 
muncii vin să se recreeze. Așa că, 
am acceptat propunerea. Priete
nul mi-a spus că la club se des
fășoară o activitate intensă, că 
sînt formații artistice, săli de șah, 
tenis de masă și o sală de lectu
ră. De asemenea, o bibliotecă cu 
peste 22.000 volume de literatură 
beletristică, politică și tehnică.

...Iată-ne ajunși și la club. Cori
dorul lung pare o adevărată stra
dă pe care domnește un dute-vino 
permanent. Tineri și vîrstnici intră 

jțf ies. In sala de șah ne facem loc 
cu greu pînă la una din mese

D. GHIONEA

(Continuare în pag. 3-a)

MINERII ANINOSENI OBȚIN 
NOI SUCCESE ÎN ÎNTRECERE

peste planProducție
In cursul lunii octom

brie, minerii de la Anî- 
uoasa au extras peste 
sir anii e de plan mai bine 
de 1.600 tone de cărbu
ne și au obtinut un ran
dament pe mină de 1,240 
tone de cărbune pe post 
De data aceasta în frun
tea întrecerii se află co
lectivul sectorului III. 
Minerii de aid muncind 
cu un randament ce în
trece pe cel planificat cu 
119 kg. de cărbune pe 
post au extras în plus de 
plan 1.265 tone de căr
bune. Cele mai frumoase

Cărbune
Luni de-a rîndul cali

tatea cărbunelui extras de 
minerii aninoseni a lăsat 
de dorit. Pentru șistul dat 
au fost rebutate peste 
6.000 tone de cărbune. 
La multe locuri de mun
că se urmărea doar în
deplinirea și depășirea 
planului, șistul vizibil ne- 
fimd ales decit în mică 
măsură. In ultimele cons
fătuiri de producție s-a 
pus un mare accent pe 
îmbunătățirea calității 
producției și au fost lua-

rezultate, pe sector le-au 
obținut minerii din brigă- i1 
zile conduse de Schneider > 
Francisc și Bulgara She 
orghe, care și-au depășii j 
sarcinile de plan cu 751 ’ 
și respectiv, 189 tone de | 
cărbune. Locul n in în
trecere îl ocupă minerii 
sectorului II. Ei au reali
zat o depășire de 1059 
tone de cărbune față de | 
plan. De aici se remarcă 
brigăzile de mineri con
duse de Asmarandei Au
gustin, Cosma Remus, 
Kibedi Francisc și Hegce- 
duș Dănilă.

de calitate
ie unele măsuri practice j 
în acest sens. S-a inten- * 
sificat controlul asupra 
calității. Zilnic se urmă
rește pe brigăzi cantita
tea de șist din vagonete.
Rezultatele aplicării a- j 
cestor măsuri nu au întîr- l 
ziat să se arate. In ulti- | 
mul timp producția ex- i 
trasă este de bună cali
tate. Procentul de cenușă 
în cărbune a scăzut cu
1—1,5 puncte față de pro
centul admis.

Pregătiri de iarnă executate 
la timo

■ Tentația e 
mare, pantofii 
sînt bine lucrați, 
frumoși și ele
ganți. in ma
gazinul de în
călțăminte nr. 
45 din Vulcan, 
încă o clientă 
(a cita oare în 
acea zi?) a- 
chită costul 
pantofilor aleși.

Pe timp de iarnă cele 
mai mari greutăți la mina 
Aninoasa le întîmpină sec
torul VI transport. De a- 
ceea, conducerea sectoru
lui a luat din timp mă
suri pentru buna desfă
șurare a transportului și 
în acest anotimp. Majo
ritatea lucrărilor din pla
nul de pregătiri pentru 
iarnă au fost executate 
înainte de termen. Prin
tre acestea se numără: 
repararea liniilor ferate 
și a macazelor, aprovi
zionarea garajelor din

subteran cu nisip, repa
rarea șopronului de la 
gura tunelului Aninoasa 
și prelungirea lui pînă în 
circuitul puțului etc. In 
același timp, restul lucră
rilor prevăzute sînt în 
curs de executare. Se 
muncește intens la mon
tarea unui cuptor de us
cat nisip pentru locomo
tive și la terminarea re
parațiilor la gura tune
lului Aninoasa.

C. DANILA
tehnician, mina Aninoasa

Deși tînără, brigada condusă de Cîșlaru Ioan de la sectorul III al minei Petrila a început să se afirme tot mai 
mult prin realizările frumoase obținute în producție.

In cele trei trimestre ale acestui an brigada a dat peste plan 2.250 tone cărbune față de 1.000 tone eît era an
gajamentul. De fiecare dată, cînd în fața brigăzii stau sarcini mari, șeful de brigadă se sfătuiește cu ortacii săi asu
pra ceea ce au de făcut. Fotoreporterul nostru a surprins tocmai un asemenea moment,, ® discuție înainte de intrarea 
în șut (foto 1). i

Brigada lui Cîșlaru Ioan este denumită, pe drept cuvînt, brigadă unită. Și cînd se spune că e o brigadă unită, 
este vorba nu numai de elanul în muncă cu care muncesc toți componenții săi ci și de fa ptul că după orele de șut, de
seori ei pot fi văzuți petreeîndu-și timpul liber împreună.

Iată în fotografia noastră (foto 2) pe șeful brigăzii Cîșlaru Ioan cu soția și alți doi membri ai brigăzii, Cris- 
tea D. și Berarii O. la club, în fața afișierului cu programul filmelor care rulează la ei nematograf.

De la mina Dilja s-a răsplndit în întreaga țară vestea căi 
minerii din brigada condusă de comunistul Demeter Augustîri 
au săpat luna trecută 257 metri de galerie dublă.

Clișeul nostru înfățișează ortacii din brigadă în momen
tul ieșirii din ultimul șut pe luna octombrie.

---------------©---------------

Organizația de bază de la „6 August'4 
are posibilități de a primi în rîndurile sale 

un număr sporit de femei muncitoare
Intr-unui din birourile mai 

largi ale I.LL. „6 August" se 
strinseseră membrii și candi- 
dații de partid pentru a parti
cipa la adunarea generală a 
organizației de bază. Se anun
țase ordinea de zi: analiza mo
dului in care își desfășoară 
activitatea serviciul de apro
vizionare, desfacere și trans
port al întreprinderii, iar la 
punctul doi, discutarea cere
rilor de primire a doi tovarăși: 
tlnărul muncitor tlmplar Pa
vel Nicolae și tehniciană Du
mitru Lenke care de altfel lu
crează ca funcționară.

Privind componența adună
rii, rămii oarecum nedumerit. 
Dacă treci prin secțiile tapițe
rie, tipografie, pe ia unitatea 
de plăpumi sau cea care pro
duce vată pentru confecții în- 
tîlnești multe femei munci
toare. In total, în cadrul în
treprinderii, lucrează 128 fe
mei, din care 108 muncitoare. 
Adică aproximativ o pătrime 
din efectivul întreprinderii o 
formează femeile. In schimb 
aici, la adunarea generală a 
organizației de bază, nu ai po
sibilitatea să reîntîlnești pe 
cele m 1 harnice dintre aceste 
femei. Nu, pentru că din or
ganizația de bază fac parte 
numai șase femei, din care 
cîteva sînt funcționarea

In mod firesc îți pui între
barea : care este cauza ? Cel 
de-al IH-lea Congres al P;M.R. 
a pus în fața organizațiilor de 
partid sarcina de răspundere de 
a îmbunătăți munca de pri
mire în partid în rîndul fe

meilor muncitoare, iar orga
nizația de bază de la „6 Au
gust" se numără printre orga
nizațiile de partid din Valea 
Jiului care au posibilități mai 
mari în această direcție.

Dacă aceste posibilități n-au 
fost folosite, acest lucru nu 
poate fi pus decit pe seama 
lipsei de preocupare a biroului 
organizației de bază (secretar 
tov. Andraș) față de această 
sarcină importantă.

Faptele dovedesc acest lucru. 
De multă vreme, biroul orga
nizației de bază n-a pus In 
discuția adunării generale nici 
o cerere de primire în rîndul 
candidaților de partid din 
partea vreunei femei munci
toare. Nu s-a insistat nici pen
tru folosirea mijloacelor de 
care organizația de bază dis
pune în vederea creșterii și e- 
ducării femeilor muncitoare 
astfel ca ele să se ridice la 
nivelul cerut pentru a fi pri
mite în rîndul candidaților de 
partid. Este știut, bunăoară, 
că activul fără de partid con
stituie un mijloc de educare 
și formare a acelor tovarăși 
care doresc și au perspectiva 
de a intra în partid. Dar din 
cele 128 femei, dintre care 108 
muncitoare, cite lucrează la 
..6 August", numai 8 au fost 
atrase în activul fără de 
partid. Iar din acestea numai 
trei tovarășe au fost încadrate 
de biroul organizației de bază’

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL ROȘU

NOTE ® NOTE • NOTE

Apa- 
Ce-i 
s-au 
refe-

unul

gînd să rezolve cererea loca
tarilor de pe strada Apeduc
tului.

Ori se consideră că cu răs
punsurile șl promisiunile fă
cute cererea de iluminare a 
străzii respective este ca și re
zolvată ?

TH. MICLEA
corespondent

Din cugetările 
lui Jose Marti

Cugetările lui Jose Marti, gîri- 
ditorul, luptătorul și martirul Cu
bei, au frumusețea și plasticitatea 
poemului adevărat, deoarece 
care rînd a fost scris pentru 
zenlul și viitorul oamenilor.

Redăm mai jos citeva din

Iia- 
pre-

pe deplin

Note de călătorie

Asfa-i rezolvare ?
Au trecut patru luni de cînd 

la secția electrică a I.C.O. Lu- 
peni există o cerere nerezol
vată. Cererea este semnată de 
12 locatari de pe strada 
duetului din localitate, 
drept, pină în prezent 
iprimit citeva răspunsuri 
Iritoare la această cerere.

„Se va rezolva" glăsuia
!dintre răspunsuri. Intr-adevăr, 
curînd după acest răspuns la 

■fața locului au descins doi e- 
Tectricleni pentru a ’cerceta 
situația. (Era vorba de ilumi
natul străzii respective). Apoi 
electricienii au plecat, iar sem
natarii cererii au primit un alt 
răspuns „Deocamdată nu a- 
vem stîlpi". Șl încă unul „Nu 
dispunem de lămpi". Ba s-au 
primit șj promisiuni:

„Săptămâna viitoare strada 
va fi iluminată".

: Au trecut multe săptămini 
de la această promisiune, dar 
practic nu s-a făcut nimic ca
re să confirme că secția elec
trică a I.C.O. Lupeni are de

--------------- Q.

Simț tactil
Profesore Roza Kuleșova din o- 

rașul Ni/nîi Taghil (Ural) posedă 
un simț tactil neobișnuit. Cu ochi: 
(legați ea poate citi cu ajutorul 
degetelor un text de ziar, poate 

[deosebi imaginile de pe o foto
grafie și chiar... de pe up timbru 

Ipoștal, poate deosebi culorile — 
dacă degetele ei ating suprafețe

De ce oare ?
de pe strada Aba-

ciu
cetățenii 

torului din Vulcan au cerut de 
mai mulțe ori l.C.o.-uiui să 
nu se mal depoziteze gunoiul 
menajer din oraș, pe marginea 
acestei străzi. Chiar și depu
tata aeestei circumscripții, to
varășa Danciu Florica a sesi
zat de mai multe ori acest lu
cru, care pe lingă faptul că 
nu este igienic strică i 
pectul străzii. Măsurile 
intirzie să se ia.

De ce oare nu se ia în 
siderare această sesizare 
făcută de locatarii străzii ?

R. NICOLAE 
corespondent

și as- 
i insă

con- 
justă

i

neobișnuit
de diferite culori. Kuleșova a re
latat că a început să-și dezvolte 
capacitățile tactile ale degetelor ca 
profesoară la o școală pentru 
(Kuleșova vede). Simțul tactil 
obișnuit de dezvoltat al Rozei 
leșova a interesat pe oamenii 
știință din Ural 
să studieze acest

care au început 
fenomen.

©

...Oceanele lumii conțin atîta sa
re, încît, dacă ea ar putea fi ex
trasă și întinsă într-un strat egal 
|*e întreaga suprafață a globului, 
acest strat ar avea înălțimea de 
45 m ?. Iar dacă acest strat ar fi 
întins numai pe uscatul globului, 
ei ar avea înălțimea de 153 m?.

păstorilor ideea de a prepara și a 
gusta ei înșiși o băutură din fruc
tele și frunzele arbustului de ca
fea.

...Vederea unor anumite păsări 
răpitoare este de 100 de ori mai 
ageră decît a omului?

...pe globul pămîntesc există un 
copac care nu suportă apa și care 

; putrezește dacă este stropit ? 
Este vorba de sacsaul — așa-nu- 
mitul „arbore al pustiului".

...unul din cele mai mari sate din 
lumea întreagă este satul Baniia- 
ganzj din statul Assam (India) ? 
El are circi 42.000 de locuitori.

I
...potrivit unei legende abisinie- 

ne, calitățile valoroase ale cafelei, 
ca plantă din care se poate prepara 
o băutură fortifiantă, au fost des
coperite la începutul evului mediu 
de niște păstori? Ei au observat 
că după ce rodeau arbuștii de ca- 

caprele deveneau mai vioaie, 
zglobii. Acest fapt a sugerat

...La Institutul de cercetări 
pentru industria forestieră si 
de prelucrare a lemnului din 
Republica Autonomă Karelia a 
fost creat un automat cu se
miconductor! pentru calcularea 
cubajului materialului lem
nos ? Aparatul se și folosește 
la fabrica de cherestea din 
Sotomenskve.

fea, 
mai

Cine a întocmit 
harta Cubei?

mare senzație a produs în 
științifică comunicarea omului

lu-O
mea
de știință sovietic Tukernik din o- 
rașul Alma-Ata, capitala Kazahsta- 
,nului. El a găsit o povestire a ser
vitorului lui Cristofor Columb, 
transcrisă de un istoric necunoscut, 
în care se spune că în pofida in
terdicției lui Columb, cîrmaciul 
Juan de la Cosa a căutat în cu
fărul secret al acestuia și a scos 
o copie după o bartă a Cubei păs
trată acolo, întocmită de predece
sorii marelui navigator. Studiind 
jurnalul lui Columb, însemnările 
fiului său Ferdinand și ale parti- 
cipanților la prima călătorie spre 
țărmurile Americii, Tukernik a sta
bilit că Columb avea deja hărțile 
și manualul de pilotaj ale acestui 
drum care fuseseră întocmite an
terior de niște navigatori neeunos- 
cuți.

lii

departe la o arie de bumbac 
irigată modern, cu elevatoare 
cu cupă. Pe drum însă am vă
zut țaranii uzbeci culegîn^ 
struguri. Ne-au salutat cu 
turi mari, prietenoase. Ne-am 
oprit.

Erau la odihnă într-o pa
jiște cu iarbă cam secătuită 
iar în jurul lor vii și iar vii, 
niște tufe mici, fără araci, cu 
strugurul galben, dulce și 

foarte sănătos.
Ne poftiră la 
Suri și noi 

nu ne-am lăsat 
invitați de două 

ori. Apoi discuții. Ai noștri 
le-au tot spus uzbecilor de 
viile noastre, de tulburelul și 
pastrama cu mămăliguță care 
ne mai așteaptă în mustării, 
de cîntecul lăutarilor și de al
tele ea acestea- Mai concret 
uzbecii ne-au invitat să îm
bucăm cu ei, acolo pe jos, tur
cește, din căuce. Ne-au dat 
lipii și alte aluate eu fructe, 
susan și struguri cu ciorchina ț 
mare.

Femeile așternură pe jos fețe 
de masă în 
citoare. j

Colhoznicii băgară de sear^î*

In Uzbekistan stepele se în
gemănează cu înălțimile col
țuroase, iar apele cu fjșiile ni
sipoase uscate. Intr-o după 
masă fierbinte străbateam 
timpurile de la marginea Sa- 
markandului, vechea capitală 
a Uzbekiștanuiui. Acolo, dacă 
noaptea și în zori de zi este 
rece, amiaza în schimb este 
fierbinte, iar în acele zile de 
toamnă cerul era 
albastru, fără 
pic de nori. A- 
colo ploile în
cep mai tîrziu, 
mai precis în 
lunile noastre
de început de iarnă.

Umblam ca să vedem 
purile. Canale uriașe cu 
tură de piatră îndreptau 
din fluvii spre ogoare, 
apa se resfira pe vinișoare 
mereu mai înguste, hrănind 
pămîntul setos. Acolo le prieș
te nu numai grînelpr, dar șj 
bumbacului a cărui tufe jp 
vedem rărite și liniar rînduite 
de către mașini sprintene, mî- 
nuite cu pricepere de uzbeci. 
Harnicii cultivatori stăteau pe 
scăunelele cu spătar ale ma
șinilor, stăpîni pe ele. Capsula 
bumbacului din care mijește 
albul de vată al firelor mătă
soase ce învelesc semințele a 
devenit un model național în 
port ca și în arhitectură. J1 
vedeam peste tot.

Ce-i drept noi ne cam mi
ram de toate, pipăiam foile 
argăsite ale bumbacului, ur
măream mîinile culegătoarelor, 
fete brune, surîzătoare. Am 
fost invitați să mergem mai

MO

ele :

Numai in puterea de sacrifi- 
ccnstă adevărata forță.

Revoluțiile sint sterile 
înnu sint iseălite cu penița 

și cu plugurile pe cimp.

• Invățămintul — cine 
— este înainte de toate i 
de dragoste fără margini.

cînd î 
școli ?

s

nu
o operă

șlie?

• Cel care seamănă școli va j
culege oameni. s

• Vînătoarea de faimă înjosește. *

• Există un ie.' de a umbla, cu 
fruntea sus, care-ți înaltă statura.

• Cînd toii oamenii vor ștj să l 
citească, toți oamenii vor ști să ’ 
voteze. )

• Abilitatea e calitatea oameni- > 
lor mărunți. <

cînț- 
ieză- 
apele 
apoi

culori vii, strălu-

cu mirare spre 
pătate cu rugină; 
date cu miniu,

prof. LIVTU ALEXANDRU^

Darnică, natura a înzestrat munții Retezat cu tot ce își 
pot dori vînătorii. pescarii, turiștii și iubitorii de peisaje 
inedite.

Impunător, sălbatic, cu întinse rezervații pentru înmulți
rea speciilor de floră și faună, purtînd aproape peste tot am
prenta erelor îndepărtate, acest masiv continuă să dezvăluie o- 
mului noi frumuseți.

IN CLIȘEU : Tăul Negru.

Schiță umoristică Tehnica lui
M-am întîinit Intr-o zi cu prie

tenul meu, tehnicianul Bate Apăn
piuă. Era tare agitat.

— Bine că te-am întîinit — îmi 
zise. Voiam să stau de vorbă cu 
cineva, să-mi vărs oful.

— Gate of ?
— Ți-1 spun acuși. Gu unul de 

la trust. Vine la mine,., dar mai 
bine s-o iau de la

Și Apănpiuă mă
— Vai de mine, 

nimic. Sînt

li zice 
tehnică.

s-a su-

început, 
luă de 
dar tu 
chestii

braț, 
n-o să 
tehnice

simțit jignit.
și tu mai pe romînește. O 
străduiesc să te pricep, 
să pricepi pe naiba I Așa

pricepi 
și tu—

M-am
— Zi 

să mă
— O

și cetățeanul ăla de la trust, ca și 
tine.

Protestez dind din cap. Cu ce 
am greșit să mă acuze că 
înțeleg ? De ce mă pune în 
eași oală cu cetățeanul de la 
pe care nici nu-1 cunosc ?

nu-1 
ace- 
trust 
Dar

Apănpiuă este aiît de agitat că 
nu te poți înțelege astăzi cu el. II 
las să vorbească.

— Ta să zică, cum îți spusei. 
Pac eu an plan de toată frumuse
țea. Ideea a fost a mea: un plan 
de introducere a tehnicii noi în 
mir ă, în sector. Mi-am zis: tehnica 
'<C'Uă... astea nu-s două vorbe a-

runcate in vini, Tehnică 
pentru că e... în sfîrșit. 
Iar nouă...

—- Pentru că e nouă.
— Nu-ți bate joc —

parat Apănpiuă. Mă duc la cabine
tul tehnic. Le zic „Ce aveți nou, 
dar știți, ultima noutate în ce pri
vește economisirea lemnului de 
mină, armarea metalică, metode 
noi de pușcare etc." ? îmi dau el 
niște reviste. M-apuc și le studiez. 
O minune, o bogăție. Erau descrise 
acolo fel de fel de noutăți tehnice. 
Chem brigada de care răspund și 
țin lecții despre fiecare problemă 
în parte. Dar cei de la cabinet tot 
nemulțumiți. Zic ei: „Lecțiile ca 
lecțiile, dar tradu mai bine teh
nica în viață". Auzi ? Te cred și 
eu, din gură e ușor să spui. Ar fi 
trebuit să mă supăr. Dar eu, tu 
mă știi...

— Băiat bun.
— Nu ride I Nu m-am supărat. 

Mi-am zis: „Hai s-o traduc". Și 
am organizat un colț tehnic. Asta-i 
tot o inițiativă de a mea. Am mun
cit, dragă, poți să mă crezi și în 
timpul liber. Am făcut niște plan
șe limpezi „explicite", pe înțelesul 
oricărui ageamiu. Arătau așa cum 
scrie la carte, prin ce metode și 
cum se poate economisii lemnul

Apănpiuă
de mină. Am mai făcut niște de
sene, — două — unui cu metode 
vechi, altui cu metode noi. Dede
subt am scris: „Nu așa... ci așa". 
Asta a fost tot o inițiativă a mea.

— Ai mai avut multe ?
— Ce?
— Din astea... cum le zice... ini

țiative ?
— Nu bagateliza. Am făcut o 

agitație tehnică cum n-a fost nici
odată la mina noastră. Am luat 
legături prin corespondență cu ins
titutul de cercetări și le-am dat 
citeva idei pentru studiu. Le-am 
cerut să-mi mai trimită și ei ceva 
material, că la noi nu găsim chiar 
orice.

— Asta tot ideea ta a fost ?
— Te cred și eu! După citeva 

săptămîni...
L-am întrerupt:
— Ascultă Apănpiuă. Sînt gră- 

chestiune ?bit. Nu poți să treci ia
— La ce ?
— La nimic. £ așa o 

Caragiale.
— Ge are Garagiale 

nouă ?
— N-are cu tehnica 

să n-aibă cu tine.
Era să se supere. Ga 

m-am arătat mai plin
față de zelul lui. L-am întrebai:

vorbă, Din

cu tehnica

nouă, dai

să-l împac, 
de interes

Că ne uitam 
niște movile 
parcă erau 
sau parcă erau buruiene strin- 
se și arse.

— Sînt stafide, ne-au spus 
ei. Acolo uscam strugurii,

Ne-am dus degrabă la mo- 
viIe: En!u mormane de stru
guri întinse la soare în strat 
subțire pe dealul pietros. Am 
gustat. Erau dulci ca și stafi
dele. Și asta pe întregi supra
fețe de dealuri. Cu e lopată 
specială uzbecii întorceau boa
bele proaspăt venite la „inso- 
lație". Cînd se puneau uzbecii 
cu lopețile să salte boabele 
dulci și zbîrcite, ele păreau un 
nor.

N-am să uit niciodată norul 
acesta, simbol viu al muncii si 
abundenței!

-==©

Cea mai mare conductă 
de apă din lume

...In stepele Kazahstanulul, 
la ișimsk, se construiește cea 
mai mare conductă de apă 
din lume

Două țevi magistrale de oțel.țA. 
așezate la o adîncime de trel^ 
metri, se vor întinde pe o dis
tanță de 1.040 km. Colhozu
rile și sovhozurile din Ținutul 
pămînturilor desțelenite vor 
primi peste 50.000 m. c, de apă 
In 24 de ore.

Și de fapt ce economii de 
cu citlemn aveți voi în sector și 

ați sporit productivitatea ?
A făcut ochi mari și s-a 

ca racul.
— De unde știi ?
— Nu știu nimic. Dacă 

nu mai întrebam.
— Nu ironiza. De unde știi că 

tocmai asta m-a întrebat delega
tul de la trust ? Ești înțeles cu ei. 
Ți-am spus de ia început. Ge vreți 
voi ? Un singur om să le 
toate ? Și tehnică, și nouă 
ducțivitate ?

N-am îndrăznit să-mi 
poziția.

— Păi dacă-i tehnică, și dacă-i 
nouă,,, tocmai de aia e tehnică 
nouă. Nu ca s-o pui în vitrină.

S-a uitat ia mine cu dezapro
bare.

— Dacă-mi pierd vremea cu d-al 
de tine. Voi ăștia care nu vă pri
cepeți credeți că tot ce zboară se 
mănîncă. Așa și cu cei de ia sindi
cat în ședința de producție. Eu le 
vorbesc de armarea metalică, iar 
ei de colo: „Unde-s rezultatele ? 
Să vedem rezultatele".

Am dat să plec.
— Stai, face Apănpiuă. 

spun ce voia ăla de la trust.
— Lasă, zic. Știu I
Și am plecat.

Înroșii

știam

facă pe 
și pro-

mențin

P. DANCIU



Ne scriu membrii de partid De ia corespondenții

Se întăresc rîndurile organizației
Traducerea în viață a sar- 

“\pinilor trasate de plenara C.C. 
W1 P-M.R. din aprilie a, <?. pri

vind întărirea continuă a rîn- 
durilor partidului preocupă în 
mod deosebit biroul organiza
ției de bază de la sectorul IV 
al minei Vulcan.

Atenția principală a birou
lui organizației de bază (secre
tar tpv. Sfetozar Mănescu) a 
fOSt îndreptată spre cei mai 
buni dintre cei mai buni mi* 
neri și muncitori. Datorită a- 
cestui fapt, organizația de 
bază de partid nr. 4 a primit 
în rîndurile sale in. ultimul 
timp oameni cu care se poate 
mîndri. Brigadierul șerban 
Nicolae, împreună cu ortacii 
șăi îșj depășește lunar sarci
nile de plan. Și aceasta este 
cu putință prin

Pentru

zare a muncii, aprovizionarea 
la timp a locurilor de muncă 
cu materialele necesare și dis
ciplină în timpul serviciului.

Intr-o recentă adunare ge
nerală, comuniștii 
au analizat munca 
tarea tovarășului 
colae Și au hotărît 
stagiul de candidat, primin- 
du-I în rândurile membrilor de 
partid.

Demn de relevat este faptul 
că rîndurile acestei organiza
ții de bază crește lunar eu 2-3 
membri și candidați de partid. 
In curs de un an in această 

fost 
i 18

din sector 
și compor- 
Șerban Ni- 
Să-i reducă

organizație de bază au 
primiți 20 de membri și 
candidați de partid.

buna organi-

educarea 
candidafi 

transport al
vor funcționa 

de 
45 
de

Șl
sectorul
Lonea 

cercuri de invățămînt

f La 
C.F.I. 
două 
partid în care vor studia 

membri și candidați 
rtid.
O atenție deosebită a acor

dat biroul organizației de baza 
din acest sector încadrării în 
cercurile de învățămînt a to
varășilor primiți de curînd în 
rjndurile membrilor și candi- 
daților de partid. In cercul de 
ștudiere a Statutului P.M.R.

de 
de

AUREL HO«U 
mina Vulcan

noilor membri 
de partid 

au fost înscriși un număr 
20 membri și candidați
partid și cei mai buni tova
răși din activul fără de partid.

La cursul seral anul I nu
mărul cursanților a crescut, 
de asemenea, considerabil.

Ca propagandiști la aceste 
cercuri de invățămînt au fost 
selecționați tovarăși cu expe
riență în munca de partid și 
mai ales în munca de propa
gandă.

ȘTEFAN NAGY 
mina Lonea

Q

(Urmare din pag. l-a)

în învățămîntul de partid. Atîț 
în secțiile unde lucrează fe- 

L mei, cît și în celelalte unități 
p ale întreprinderii, se organi

zează puține expuneri despre 
JKitica partidului, despre si- 
Wația internațională, se țin 
puține convorbiri ale agitato
rilor. Presa de partid, care 
constituie, de asemenea, un 
important mijloc de edueare 
a maselor, este slab difuzată 
în Fîndurile femeilor munci
toare.

Consecința acestei stări de 
lucruri o constituie faptul că 

MPrganizația de bază n-a pri- 
▼mit de multă vreme nici o fe

meie muncitoare în rîndurile 
sale. Șl posibilități există. Bi
roul organizației de bază e da
tor să ia măsuri pentru Im- 

I bunătățirea muncii politice în
I rîndul femeilor muncitoare:
I un număr mult mai mare de
I femei muncitoare trebuie a-
I trase în activul fără de partid;
f tovarășele din activ să fie în-
I cadrate în cercuri și cursuri
I ale învățămîntului de partid,
■ lucru la care e necesar săi se
I treacă de îndată: să se orga-
I nizeze periodic expuneri în fa-
I ța femeilor muncitoare, con-
I vorbiri ale agitatorilor, iar cele
I mal bune dintre ele. să fie a-
I jutate concret de către mem-

bri de partid cu experiență să 
se pregătească In vederea in
trării lor în rîndurile candida- 
ților. in planul de muncă pe 
luna noiembrie, organizația de 
bază și-a fixat ca sarcină să 
analizeze în adunarea gene
rală munca comisiei de femei. 
Este indicat ca acestei anali
ze să i se imprime un carac
ter cuprinzător și anume să 
fie dezbătută nu numai acti
vitatea comisiei de femei, ci 
munca de partid în rîndul fe
meilor ip ansamblu, spre a se 
stabili măsuri eficiente de îm
bunătățire a muncii politice 
în rîndul femeilor, de educare 
a lor, de atragere a celor mai 
bune dintre ele în rîndurile 
organizației de bază. Numai 
în felul acesta organizația de 
bază de la „6 August" va pu
tea obține rezultate în înde
plinirea importantei sarcini 
ee-i stă în față de a primi în 
rîndurile 
de femei

sale un număr sporit 
muncitoare.

=®==

Seară literarăi
Recent, colectivul de muncă 

al bibliotecii clubului munci
toresc al sindicatelor din Vul
can a organizat pe șantierul 
din Coroiești o seară literară 
cu tema : „Construcția 
surată a comunismului 
dită în literatură".

Au fost citite pagini
perele unor cunoscuți scriitori 
contemporani, s-au purtat dis
cuții în jurul unor cărți nou 
apărute. Apreciind această ac
țiune, cei peste 180 de parti- 

.cipanți, în majoritate munci- 
. au cerut să 

organizeze pe șantie- 
asemenea seri literare.

desfă- 
oglin-

din o-

-(®ori constructori, 
se mai organizes 
rul lor

l N. ROVENTA
corespondent

i

participant la concurs

Cartea — un prieten 
apropiat

La clubul cooperativei meșteșu
gărești „Jiul" Petroșani se află o 
bogată bibliotecă. An de an, nu
mărul volumelor crește. Anul aces
ta iondul de cărți ai bibliotecii 
s-a îmbogățit cu volume in va
loare de peste 2.000 lei.

Recenziile, serile literare, con- 
cursurile-ghicitoare, prezentările 
de noi cărți apărute și diminețile 
de basme pentru copii au făcut ca 
00 ia sută dintre lucrătorii coope
ratori să devină cititori permanenți 
ai bibliotecii.

In momentul de iață, biblioteca' 
dispune de un număr de pestev 
2.600 volume, cărți politice, știin
țifice și de literatură.

Urmare a muncii perseverente 
cartea, bibliotecara a inregistret 
acest an în cartoteci un număr
500 cititori care au citit în pe
rioada scursă din acest 
ă.000 volume.

Printre cei 
nați cititori
Magim. iceanu Marin, Negrea Emi- 
lian. Bărbuiescu 
Șteian. Gross 
A nu/a

O contribuție
pindirea cărții o aduc și cefe 11 
biblioteci mobile existente in sec
țiile Întreprinderii. precum și popu
larizarea cărții la locurile de mun
că unde se face simțită munca bi
bliotecarei Popa Irina.

C. IOAN

CU':
In 
de

mai activi 
se numără

(în peste

fi pasia- 
ute miști.

Mircea, G he rga:î 
V iorica, Mu r<t eanu

prețioasă in răs-

Cursuri pentru 
ridicarea calificării
La Uzina de reparat uțilaj 

minier din Petroșani, la toate 
secțiile de producție și cu pro
fil specializat, au luat ființă 
nu de mult cursuri pentru ri
dicarea calificării.

Cu ajutorul unor ingineri șl 
tehnicieni care au fost desem
nați lectori in cadrul cursu-i 
rilor, 277 de turnători, lăcă
tuși, sudori, electricieni și 
metrologi vor putea să-și îm
bogățească cunoștințele profe
sionale și să aprofundeze dife
rite metode de muncă înain
tate.

Ținîndu-se cont de experien
ța acumulată în anii trecuți, 
comisia inginerilor și tehnicie
nilor de pe lingă comitetul 
sindicatului a hotărît ca pre
darea lecțiilor să se facă pe 
schimburi.

I. BERTOTI

ÎN TRECERE
(Urmare din pag. l-a)

Doi jucători de vîrste diferite în
cinseseră o partidă pasionantă. Ma
sa era Înconjurată, ca de altfel și 
celelalte, de mul fi iubitori ai șa
hului. Ii urmăreau pe cei ce jucau.

Pe coridor, cițiva copii, școlari 
de bună seamă, discutau aprins.

— Nelule, ce-ai luat azi ?
— „Harap alb" și „Nieă fără 

frică".
— Le-am citit. Acum vreau să 

iau „Călin Nebunul".
Intrăm și noi In sala de lectu

ră. Aplecat.1 asupra nenumăratelor 
reviste de tot felul, cărți, colecții 
de ziare, cititorii răsfoiesc, citesc. 
Nu greșim dacă le spunem, citi
tori curioși, dornici de a afla cit 
mai multe lucruri frumoase, cit mai 
multe noutăți. Și de fiecare dată 
cărțile le oferă această bucurie.

La una din mese o zărim pe 
pioniera din clasa VII-a de ia 
Școala de 8 ani din Paroșeni, Șer- 
ban Rodiea. Are in față colecția 
„Urzica". Citește și zimbește sa
tisfăcută. Ii plac tare mult carica
turile șl articolele umoristice. La 
o altă masă un grup de eleve de 
la Școala medie din Lupeni răs
foiesc colecția „Flacăra". Ne apro-

PE LA CLUB

se împrumutau

Anuța adusese 
ucraineană și 
de T. Arghezi. 

cărfi de povești

piem discret de masa lor. Citesc • ■ 
pigrame...

La bibliotecă 
cărfi. Bibliotecara Bucur Olivia, nu
mai prididește să le intre în voie 
cititorilor. Veniseră foarte multi 
cititori. Rîbaciu 
„Mănușa" poveste 
„Jocuri de copii" 
Acum cerea alte
adecvate virstei ei. Este doar ele
vă în clasa III-a.

Prietenul mă tot zorea să mer
gem să vedem și dansurile. Nu se 
făcea să-l refuz. Intrăm așa dar, 
în sala... oglinzilor. Orchestra ii 
zicea cu foc o învîrtită. Tinerii 
dansatori, sub conducerea instruc
torului Dumitru Viloaică repetau 
de zor. In oglinzile verticale care 
îmbracă pereții sălii, dansatorii au 
posibilitatea să-și verifice orice 
mișcare, să-și corecteze poziția. 
Tovarășul instructor era cam 
pătat.

— îmi lipsesc astăzi cîțiva 
tre cei mai buni dansatori, 
in șut. Dar miine vin precis, 
încredere în băieții mei.
pregătim citeva dansuri noi cu care 
vom ieși in curînd pe scenă.

— Atenție, reluăm „Făgărașul".
Și perechile se avîntară într-an

su-

din- 
Sint 
Am 

Acum

Spitalul unificat Petrila-Lonea este unul din cele snai noi, 
spitale ale Văii Jiului. De ia înființarea sa, sute de oameni 
ai muneii și-au redobîndit aici sănătatea, datorită grijii des 
care se bucură și strădaniilor depuse de personalul medico-, 
sanitar.

Iată un aspect luat in sala de operații.

litrirlle Ue alimgniaie (ii w a loialiiiiiioî 
ia lie mminaie ia ||gp!

Dezvoltarea localităților noas
tre, prin construirea noilor 
cartiere de blocuri ridică pro
bleme serioase și în ce priveș
te asigurarea unei bune ali
mentări eu apă a populației. 
Intr-adevăr, in condițiile con
strucției de blocuri cu 4—5 e- 
taje se pune problema ca apa 
să ajungă și la ultimele etaje 
ale clădirilor, în special vara.

In ultimii ani au fost exe
cutate multe lucrări pentru 
îmbunătățirea alimentării cu 
apă a localităților: captări 
noi la Vulcan, Lupeni, Ani- 
noasa; conducte și rezervoare 
noi la Uricani, Jieț-Petroșani. 
O bună parte din aceste lu
crări au și fost terminate și 
date în exploatare cu întreaga 
lor capacitate, ca cele din U- 
rlcani, Vulcan, Iscroni și altele.

Mai sînt însă și lucrări care 
Be tărăgănează mult, produ- 
cînd greutăți în alimentarea 
cu apă a localităților respec
tive. Așa de pildă, noua cap
tare de apă de la Aninoasa a 
fost „terminată" incă cu doi 
ani in urmă. In realitate și a- 
cum mai lucrează constructo
rii șantierului 7 la ea. Nu au 
fost instalate aparate de clo- 
rinare, debitmetre etc. Unele 
decantoare nu au funcționat 
din cauză că le-a lipsit nisiput 
special. Aici mai există și de
ficiențe de construcție — da
torate în egală măsură pro-

ritm vioi, tineresc. Se remarcă In 
mod deosebit perechea Florian 
loan — Meszaroș Rozalia. Ar tot 
juca fără Întrerupere. Tinerii lupe- 
neni Îndrăgesc mult frumoasele 
noastre dansuri populare și de fie
care dată ei vin cu multă plăcere 
la repetiții.

„.O vezi pe blonda de colo f 
Irrti dă coate prietenul.

— Da, zic. Am Înțeles. E soția 
lui.

Deodată se auzi vocea instruc
torului.

— O scurtă pauză și continuăm 
cu „Mureșul".

Prietenul Îmi face cunoștință cu... 
blonda.

Repetiția s-a terminat. In drum 
spre casă prietenul m-a invitat pe 
la el. De data asta l-am refuzat. 
E tirziu zic și apoi am și eu cosa 
mea. Să știi că mi-a plăcut soția 
ta. Dansează minunat. Ce să-ți 
zic...

— Ei știi ca-i brodit-o I Soția 
mea a lipsit astăzi de la repetiție. 
Este în schimbul II. S-o așteptăm 
că trebuie să vină șl vreau să mă 
țin de cuvint. Doar tu mă cunoști.

— Cum ?... și dinsa ?...
— E sora mea.
Da, e o familie de artiști ama-

îectantului și constructorului. 
Astfel, forajul de captare nu 
are șubler pentru curățirea 
bazinului de pietrișul adus de 
§pe, decantoarele au un nivel 
de inmagazinaj și pantă ai 
apei nepractice etc. Este ne
cesar ca aceste deficiențe să 
fie remediate cit mai curînd 
de către constructori, iar lu
crarea să fie predată încă în 
aeest an. (De ce I.C.O. nu fo
losește ca rezervoare-tampon 
vechile filtre pentru care s-au; 
cheltuit 1.200.000 lei și au func
ționat numai,., nouă zile 9)^1

La Lupeni, tot constructorii 
șantierului 7 au primit sarci- 
na să execute o nouă conduc
tă de aducțiune — de la ali-il 
mentarea nouă și pînăi la re-L 
țeaua de distribuție a orașu-- 
lui. Aici, echipa instalatorului 
Mănașcu Rubin a montat în 
cursul lunii octombrie pest© 
4000 m.l. conductă de fontă! 
cu diametrul de 400 mm. Dei 
mult© ori însă, instalatorii sint 
întîrziați în munca lor pentru 
că echipele de săpători ale 
lui Radulescu M. Ion și Mîn- 
dreanu Vasile nu dovedesc să 
sape șanțurile în pămîntul 
tare, pietros. Pentru urgen
tarea lucrărilor de aici, con
ducerea șantierului 7 trebuie 
săi repartizeze incă alte doua: 
echipe pentru săpături, ca 
șanțurile să fie făcute înainte1 
de începerea ploilor, creîndu-’ 
se un front de lucru instala-?- 
torllor.

Montarea noii conducte dei, 
apă Jieț—Petroșani este șl eat 
tărăgănată mult 'de construe-' 
torii șantierului 6 Petroșani. 
Aici întlrzie în deosebi pro-, 
bele de etanșeitate și îngro-j 
pare completă a conducte!.-; 
Din această cauză in Petrila > 
și Petroșani străzi întregi sînt! 
răscolite de săpături, peste tot 
se află pămînt împrăștiat, : 
ceea ce provoacă greutăți de 
circulație și neajunsuri in a- 
provizionarea locuitorilor res
pectivi.

Lucrările de alimentare cu 
apă a localităților Aninoasa,! 
Lupeni și Petroșani trebuie sWj 
stea în atenția constructorilor 
pentru a fi încheiate în ter-, 
men. Este necesar ca la 'Ani-?: 
noasa să1 se treacă la remedie
rea tuturor deficiențelor exis-, 
tente, la Lupeni să se sporeas
că’ efectivele de muncitori ca-; 
re sapă șanțul pentru conduc-; 
tă. ca acest șanț să fie gata; 
înainte de începerea ploilor 

I iar Ia Petroșani lucrările pe 
diferite străzi să se execute cît 
mai repede.

Sînt condiții ea lucrările de 
alimentare cu apă să fie în-1 
cheiate în termen I

tort ȘT,. MULAI
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Sistemele stației interplanetare „Marte-1 
funcționează normal

u

n

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 2 noiembrie, ora 6,33 (ora 
(Moscovei), s-a stabilit din nou le
gătura cu stația interplanetară 
„Marte-1". Au fost recepționate da
te cu privire la funcționarea nor
mală a tuturor sistemelor stației 
și au fost efectuate măsurători ale 
elementelor traiectoriei de mișcare 
a stației.

Datele telemăsurătorilor dovedesc 
că aparatura științifică a stației 
interplanetare funcționează în con 
formitate cu programul dinainte 
stabilit. Temperatura în interiorul 
stației interplanetare este menținută 
de sistemul de reglare termică în 
limitele cuprinse între 20—30 gra
de C presiune este de 850 mm. co
loană de mercur. Bateriile solaie 
funcționează normal și asigură regi-

mul stabilit în reîncărcarea bate
riilor tampon.

Radioemițătoarele de bord caro 
emit pe frecvențele de 922,76 M 
HZ și 183,6 M HZ funcționează în 
mod normal. Puterea semnalului 
recepționat corespunde valorii sta
bilite prin calcul. Legătura cu sta
ția interplanetară este bună. Co
menzile transmise au ajuns și au 
fost prelucrate cu preciziune.

Cînd va fi reluată legătura sta
ția va avea următoarele coordona
te astronomice: ascensiunea dreap
tă — 7 ore și 21 de minute, în
clinare 46 de grade și 14 minute 
și se va afla în Constelația Rîsu- 
lui.

Următorul comunicat despre miș
carea stației interplanetare „Mar
te-1" se va transmite în seara da 
4 noiembrie.

0

Lansarea navei cosmice în atenția 
opiniei publiee mondiale

LONDRA 2 TASS transmite >
Directorul observatorului englez 

„Jodrell Bank", B. Lovell a acor
dat o mare importanță lansării 
cu succes a rachetei în direcția 
planetei Marte, caracterizînd-o ps 
fiind un nou „pas în cercetarea 
profunzimilor Cosmosului".

Unul din colaboratorii observa
torului a declarat corespondentului 
agenției „Press Association": „Na
va cosmică a rușilor ne interesea
ză în cei mai înalt grad".

• PARIS, 
noiembrie 
avea loc o 
ma: omul

— In seara zilei de 1 
la sediul U.N.E.S.C.O., 
discuție publică cu te- 
în spațiul cosmic.

Cîteva sute de persoane ascul
tau cu mare interes declarațiile 
unor specialiști științifici de vază 
acad. N. M. Sisakian (U.R.S.S.), V. 
Lovelace (S.U.A.) dr. Grandpierre 
(Franța) și altora. Deodată, în toiul 
discuției științifice cunoscutul co
mentator științific francez Albert 
Ducros, care se afla în prezidiu s-a 
ridicat spunînd: „Trebuie să vă 
anunț o știre de importanță ex
cepțională, s-a adresat el auditoriu
lui. — In U.R.S.S. a fost lansată 
o rachetă cosmică avînd o stație 
automată la bord. Racheta zboară 
î» direcția Planetei Marte l". In 
sală s-au auzit aplauze furtunoase...

=0=-

IntrevederBa dintre U.S.
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 2 noiembrie, la C.C. al 

P.C.U.S., N. S. Hrușciov și alți con
ducători sovietici au avut o între
vedere cu delegația P.S.U.G. 
frunte cu Walter Ulbricht, care 
află la Moscova. A avut loc

în 
se 
un

i;w r, .... „ .

Hrustiov ii Walter iWiidif 
larg schimb de păreri în 
care interesează ambele

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-un spirit de sinceră prietenie și 
colaborare, manifestîndu-se o uni
tate deplină de păreri în toate 
problemele discutate.

0

probleme 
părți.

Lucrările Comitetului Politic
NEW YORK 2 (Agerpres).
In Comitetul Politic al celei de-a 

XVII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. se apropie de sfîrșit 
discutarea celor două proiecte de 
rezoluție cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară. In 
ședința din dimineața zilei de 1 no
iembrie a devenit cunoscut că pro
iectul de rezoluție al celor 36 de 
țări s-a transformat în proiectul a 

$37»de țări. In felul acesta încă îna- 
Șinte de votar.e devine tot mai clar că 
majoritatea țărilor sprijină acest 
proiect de rezoluție care cheamă la 
încetarea tuturor experiențelor, în- 
cepînd de la 1 ianuarie 1963.

La ședință reprezentantul Tuni
siei, Slim, a declarat că, după pă
rerea sa proiectul de rezoluție al 
S.U.A. și Angliei nu este bun în- 
trucît el nu rezolvă problemele în
cetării experiențelor nucleare sub
terane. Delegatul italian a declarat 
că nu sprijină proiectul celor 37 
de țări. Reprezentantul Braziliei, 
Afonso Arinos, a demascat afirma
țiile că proiectul celor 37 de țări 
și memorandumul celor 8 țări neu
tre ar constitui un moratoriu ne
controlat.

Reprezentantul Iordaniei, Rifai, a 
sprijinit proiectul de rezoluție al

celor 37 de țări 
delegația sa este 
ze orice propuneri și amendamente 
noi care pot apare în cursul dez
baterilor viitoare. Reprezentantul 
Pakistanului a sprijinit, de aseme
nea, proiectul de rezoluție al ce
lor 37 de țări.

Jiri Hajek (Cehoslovacia) s-a 
pronunțat în sprijinul proiectului 
de rezoluție al celor 37 de țări și 
a declarat că delegația sa va vota 
pentru acest proiect.

și-a declarat că 
gata să examine-

☆

In ședința din după-amiaza zilei 
de 1 noiembrie a Comitetului Po
litic al Adunării Generale a O.N.U.. 
delegațiile Republicii Mali, Japo 
niei, Iugoslaviei Birmaniei, Cipru
lui, Camerunului și Afganistanului 
au luat 
iectului 
de țări 
tuturor 
cepînd

Spre
prezentantul Columbiei a declarat 
că va vota pentru proiectul celor 
37 de țări, cît și pentru proiectul 
S.U.A. și Angliei, ca și pentru a- 
mendamentele Canadei la proiectul 
celor 37 de țări.

atitudine în sprijinul pro- 
de rezoluție al celor 37 
care cheamă la încetarea 
experiențelor nucleare în
de la 1 ianuarie 1963. 
surprinderea generală, re-

0.
*

întrevederea dintre^
A. I. Mikoîan și 0 Thant

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 1 noiembrie, A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care se află 
la New York în drum spre Havana, 
s-a întîlnit la sediul Organizației 
Națiunilor Unite cu U Thant secre
tarul general provizoriu al O.N.U.

După încheierea întîlnirii un 
purtător de cuvînt al Secretariatului 
O.N.U. a făcut următoarea declara
ție : Intre U Thant și A. I. Miko
ian a avut loc un schimb rodnic 
de păreri în problema cubană, care 
este discutată de Consiliul do Se
curitate.

—=©=—

La reprezentanța U.R.S.S. 
de pe lingă O.N.U. ț

NEW YORK 2 (Agerpres). —
TASS transmite:

La 1 noiembrie A.
prim-vicepreședinte
de
ta
un 
do

I. MikoiMi, 
al Consiliu^F^” 

Miniștri al U.R.S.S., care se află 
trecere la New York, a oferit 
prinz la reprezentanța U.R.S.S 
pe lingă O.N.U.

La prinz au participat din partea 
americană — J. McCloy, conducă
torul comitetului de coordonare 
pentru reglementarea crizei cubane 
s’ A Stevenson, reprezentantul 
permanent al S.U.A. la O.N.U. din 
partea sovietică — V. V. Kuzne- 
țov, locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., V. A. 
Zorin, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., A. F. Dobrînln.

S.U.A.. M. 
afacerilor 

A. Jukov 
„Pravda', i

4

ambasadorul U.R.S.S. în 
iA. Menșikov, ministrul 
externe al R.S.F.S.R., L 
comentator al ziarului

_=©=_
• NEW YORK. — „Lansarea de 

către Uniunea Sovietică a unei na
ve cosmice în direcția planetei 
Marte constituie o acțiune pe care 
Statele Unite nu sînt capabile încă 
să o întreprindă", scrie comenta
torul AGENȚIEI ASSOCIATED 
PRESS, referindu-se la părerile u- 
nor oameni de știință americani, 
specialiști în domeniul zborurilor 
cosmice.

BERLIN. — Adoptarea de către 
guvernul R.F.G. a „legilor cu pri
vire la starea excepțională" este 
îndreptată spre lichidarea tuturor 
libertăților și drepturilor demo
cratice ale populației vest-germa 
ne și contravin intereselor poporu
lui, se subliniază în declarația G.C. 
al P.C. din Germania transmisă de 
postul de radio „Deutsche Freihei- 
tssender-904". G.G. al P.G. din 
Germania adresează tuturor forțe
lor democratice din Germania oc-

cidentală chemarea de a 
mite aprobarea de către 
tag a acestor proiecte 
antipopulare.

mi per
ii undes- 

de lege
Victoria greviștilor 

din BraziliaS. a aius o mare6. B. S
iODtiiiiutîe la reglementara 

țâșnită a conflittufni 
din Marea Caraibilor

e HAVANA. In seara de

transmisă sub forma

1 
noiembrie Fidel Gastro, primul mi
nistru al Gubei a luat cuvînfoi 
Ia posturile de radio și televiziu
ne. Cuvîntarea de aproape o oră 
și jumătate a primului ministru 
cuban a fost
unui răspuns acordat unui cores
pondent care a pus întrebarea cu 

‘privire la tratativele dintre Gastro 
și U Thant, secretarul general pro- 

[ vizoriu al O.N.U.
Fidel Castro a citat fragmenta 

ample din stenogramele cdhvorbi- 
rilor eu U Thant din 30 și 31 oc
tombrie. Primul ministru a expus 
poziția guvernului Gubei în legă
tură cu criza din regiunea Mării 
Caraibilor.

• CIUDAD DE MEXICO. — Mi- 
I lioane de partizani ai păcii salută 
j inițiativa Uniunii Sovietice, care a 
1 adus o mare contribuție la cauza 
{reglementării pașnice a conflictu
lui provocat de acțiunile Statelor 
Unite împotriva Cubei, se spune 
în declarația Partidului popular so
cialist din Mexic. In declarație se 
subliniază că politica sovietică es
te îndreptată împotriva războiului, 
„Uniunea Sovietică promovează în 
mod consecvent o asemenea politi
că începînd din anul 1917“.

• SANTIAGO. — For (ele păcii 
au repurtat o victorie istorică: ele 
au reușit să preîntîmpine izbuc
nirea unui război, să apere inte
gritatea teritorială a Gubei și in
dependenta ei fafă de amenințarea 
din partea imperialismului nard- 
american, se spâne în declarația-. 
Partidului Comunist din Chile.
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Pamflet:
O poveste ciobănească vorbeș

te despre șiretenia lupului la Wr- 
la de oi. Stau ciobanii seara la 
focul ceaunului, sub clarul de 
lună și sporovăiesc cîte-n lună și 
în stele. Gică lupul cînd îmbracă 
blană de oaie poate alege din 
turmă mioara cea mai grasă.

Gă o ii fost vreodată vreun lup 
în poveste care să îmbrace blana 
oii și să păcălească ciobanii — 
nu credem. Și totuși legenda năs
cută la stînă conține adevăruri. 
Nu e vorba de lupi în carne și 
oase, ci de fiare mai fioroase : 
fasciștii. Să ne amintim de ei cum 
au pîrjolit în haite Europa. Um
blau în haine cenușii. Au fost 
distruși la ei acasă, în bîrlog. la
tă insă că au ridicat din nou ca
pul. Și-au schimbat din nou veș
mintele, ca și lupul părul. Dar 
nu și năravul. Și știu să-și ascun
dă colții. S-au îmbrăcat în hai
ne de turiști, cu rucsacuri și bi
doane cu cafea, au arborat un 
zîmbet nevinovat și au început să 
colinde Franța, Belgia, Anglia... 
S-au întors înapoi acasă în R.F.G. 
și au chibzuit. Ga să atace în hai
te nu-i momentul. Sa să umble 
ca turiștii nu prea mai e cazul. 
Au fost recunoscuți și huiduiți.

- Ce-ar fi să îmbrace blana oii 7 Da, 
8 să îmbrace blana oii și să poată 
8 lua dm turme cele mai grase mi-

în piei de oi
oare. Cum 7 Simplu I Tonul l-a 
dat fostul general nazist Henrich 
Lahrkamp. S-a dus în Franfa, în 
comuna Nouans-les-Vallies și a 
cumpărat 280 ha. de pămint. Al 
doilea lup care a îmbrăcat pielea 
oii a fost Herman Lucke, fostul 
colaborator al lui Goring. In ace
eași comună, el a achiziționat 
două forme cu 138 ha. începutul 
a fost cam greu, ca orice început.

Apoi zeci și zeci de alți lupi 
In piei de oaie, au achiziționat 
în Franfa pînă acum 30.000 ha. de 
terenuri. Pămîntul francez e bun 
și ieftin. Țărănimea franceză rui
nată își vinde pămîntul. II cum
pără lupii din R.F.G. în baza ți
nui acord în domeniul agriculturii, 
semnat de țările participante la 
piața comună. Cumpărătorii din 
Germania occidentală oferă preturi 
mai mari decît alții pentru iotu
rile puse în vînzare. Știu ei de ce. 
Stabilinîdu-se pe teritoriul fran
cez vor putea obține — zic ei — 
rsat ușor Alsacia și 
provincii cotropite pe 
Hitler. Dar s-ar putea 
urmă să-și greșească
Țăranii francezi au o vorbă. „Pă
mîntul francez e mare și bun 
pentru rod. E bun și pentru duș
mani, dar numai ca mormînt"...
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CAIRO. — Președintele Republi
cii Arabe Yemen, As-Sallal, a e- 
mis la 1 noiembrie un decret în 
care se stabilește că orașul Sa
naa va fi considerat prima capitală 
a Republicii Arabe Yemen iar o- 
rașul Taiz — a doua capitală

CANBERA. — Un număr dc 
8.000 de muncitori din industria 
prelucrării cărnii din statui aus 
tralian Victoria au declarat în 
noaptea spre 2 noiembrie o grevă 
de 24 de ore, revendicînd majora 
rea salariilor și prelungirea conce
diilor.

„9

8

RIO DE JANEIRO 2 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

Prensa Latina, la 1 noiembrie a 
luat sfîrșit greva celor 120.000 de 
muncitori metalurgiști brazilieni de
clarată în urmă cu două zile în 
sprijinul revendicărilor lor privind^^ 
mărirea salariilor.

In fața fermității muncitorilor 
patronii au cedat acordînd un spor 
simțitor al salariilor.

In cursul grevei, la Sao Paulo 
au avut loc ciocniri între forțele 
polițienești și pichetele de greviști 
instalate în fața uzinelor. Sute de 
greviști au fost arestați.

Interviul acordat de Ăs-Sallal
SANAA 2 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat cores

pondentului agenției M.E.N., preșe
dintele Republicii Arabe Yemen, 
As-Sallal a definit politica internă 
și externă a guvernului yemenit.

In actuala perioadă după ce a 
fost creat un nou guvern, a declarat 
As-Sallal, vor fi depuse toate efor
turile pentru consolidarea situației

interne și întărirea relațiilor de 
prietenie cu țările arabe.

La întrebarea care sînt principa
lele teluri ale guvernului, As-Sal
lal a arătat că acestea sînt dez
voltarea agriculturii și a economiei 
în general.

In încheiere, As-Sallal a arătat că 
Republica Arabă Yemen va conti
nua să ducă o politică externă 
de neutralitate pozitivă, o politică 
de pace cu toate popoarele.
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Scopul vizitei lui Welensky 
în R. Sud-Africană

Isrena — 
vremea lui 
ca pînă Ia 
socotelile.

D. PETRE

LONDRA 2 (Agerpres).
Primul ministru al Federației Rho- 

desiei și Nyassalandului, Roy We- 
lensky, a sosit la 1 noiembrie în- 
tr-o vizită neoficială de două zile 
în Republica Sud-Africană. După 
cum anunță agenția Reuter, imediat 
după sosirea sa în capitala Repu
blicii Sud-Africane, Pretoria, el s-a 
întîlnit cu primul ministru al R.S.A., 
Verwoerd.

Deși nu s-a anunțat nimic ofi
cial despre adevăratele scopuri ale 
vizitei urgente a lui Welensky în 
R.S.A., totuși însăși data care a fost 
aleasă pentru această întîlnire vine 
să confirme că este vorba 
tinuarea acțiunilor pentru 
alianței între cele două 
rasiste.

de con-,0^.
întărirea 
regimuri
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