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ACȚIUNI TINEREȘTI
> La Vulcan...
< Preocupați de buna apro-
< vizionare a sectoarelor mai 
? îndepărtate, utemiștii din 
i sectoarele IV și V ale minei
< Vulcan au organizat o zi de 
1 muncă voluntară. Muncind
> cu însuflețire timp de 6 ore, 
s participanții au încărcat și
< transportat de la depozit spre 
? Valea Arsului 10 camioane 
$ cu lemn de mină, scîndură

și margini. Tot în prima 
săptămînă din luna noiem-

, brie utemiștii din sectoarele
> V și VIII au colectat din in

Ț? cinta minei și 
? .vest 8000 kg. 
^pe care l-au 

k -fflin Petroșani, 
multă tragere

< zică loan, ing.
< Bercia
< stantin,
> Srungaru Andronache.

de Ia halda 7 
de fier vechi 
trimis I.C.M. 
Au muncit cu 
de inimă Ur- 
Pătrașcu loan. 

Mircea, Rață Con- 
Kovacs Sandor.
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In atelier au sosit noi muncitoare.
5 
$ 
i
i 
>
>
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...și la Lonea
îndrumați de organizația 

U.T.M. 23 muncitori tineri 
de la sectorul I al minei Lo
nea au săpat pe o porțiune 
de teren situată intre casa 
pompelor și albia Jiului un 
canal lung de 50 m. Aceas
tă lucrare care continuă și 
în prezent, este necesară 
pentru instalarea unei con
ducte de rambleu. S-au re
marcat utemiștii Marc Ni
coiae, Teleancă Vaier, Bigu 
Constantin, Rotaru Ioan și 
Tănase Georgeta.

Nu cu mult timp in urmă, 
la A.C.R.E. Vulcan a sosit un 
grup de tinere absolvente ale 
școlii profesionale din Cîmpi- 
na, spre a munci ca bobina
toare. Printre ele se numără 
Pop Gabriela, Ghile Victoria 
și alte tinere care, sosite aici, 
s-au văzut dintr-o dată cu
prinse in freamătul unei munci 
care-ți cere pricepere, răbda
re, multe cunoștințe. Nu-i u- 
șor să bobinezi un electromo
tor, să împletești cu mina ta 
sute și mii de fire, fiecare cu 
rostul lui, astfel ca în fiecare 
dintre ele să ia naștere forța 
ce pune în mișcare atîtea și 
atîtea utilaje miniere. Și mai 
ales nu-i ușor cînd știi că a- 
lături de tine nu mai este pro
fesorul care să te îndrume pas 
cu pas. Fiecare răspunde de 
munca lui...

Dar tinerele absolvente nu 
au rămas nici o clipă singure. 
De cum au venit în atelier, 
ele s-au simțit înconjurate de 
grija multor muncitori cu ex
periență, între care și tînăra 
bobinatoare Nica Silvia. Cînd 
s-a 
rășe 
și-a 
sire,
cîțiva ani.
profesională 
nu i-a fost 
prima oară
rebobineze un motor de 2 Kw. 
învățase cu stăruință în școa
lă, îndrăgise meseria de bobi
nator, dar parcă nu era sigu-
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om
dat de îndată seama 
are
ajutor.

cu experiență,

nevoie de indru-

ră. Atunci la locul ei de mun
că s-a oprit comunistul Pașca 
Francisc, 
care și-a 
că tînăra 
mare, de

— Nu-ți fie teamă. Toți au 
trecut, la începutul meseriei, 
prin emoții, l-a spus tovară
șul Pașca. Hai să vedem ce a- 
vem de făcut.

Acum, tovarășa Nica SMvia 
se numără printre cele mai 
pricepute bobinatoare din sec
ție. Dar nu uită să se oprească 
cu aceeași grijă spre a-și ajuta 
noile tovarășe de muncă, la fel 
cum a fost ajutată și ea 
devină stăpină pe meserie.
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să

întîlnit cu noile ei 
de muncă, Nica 
amintit de propria 
în același atelier 

Terminase
din Craiova și 
ușor cînd pentru 

i s-a repartizat să

tova- 
Silvia 
ei so-
acum 

școala

Miliții!
Muncitorii feroviari din Depoul 

C.F.R. Petroșani au luptat în acest 
an să transporte la destinație căr
bunele scos din minele Văii Jiu
lui fără întîrziere și cu economii 
cit mai mari de combustibil. Cu 
cantitatea de combustibil conven
tional economisită în cele zece luni 
trecute de mecanicii și fochiștii 
depoului din Petroșani se pot re
morca 1.000 trenuri de marfă pe 
distanta Petroșani—Simeria și re
tur. Harnicii ceferiști sînt hotărițî 
să-și dezvolte continuu realizările.
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Brigada condusă
sud al minei Lupeni, .ucriad In abataj cameră, obfine rezultate 
muncă, In luna ce a trecut brigada a dat aproape 100 tone de 
peste sarcinile de pian.

IN CLIȘEU: O parte <Un membrii brigăzii împreună cu 
Nicoiae.

de minerul Dumitraș Nicoiae, de la sectorul V. 
bune în 
cărbune

DubuHw,

Prin întreprinderile din Lupeni
Cantități sporite de mărfuri 

pentru populație
Desfacerea an de an a unor can

tități sporite de mărfuri constituie 
un important indiciu al creșterii 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, ca urmare a grijii parți

alului și guvernului pentru bună- 
Wstarea celor ce muncesc, a suc

ceselor obținute în dezvoltarea e- 
conomiei naționale. In intervalul 
care a trecut pînă acum din acest 
an, prin rețeaua comercială din 
orașul Lupeni s-a distribuit popu
lației un volum de mărfuri în va
loare de mai bine de 7 milioane 
lei mai mare decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut. 
Printre mărfurile 
lației in această 
mără 414 aparate < 
șini de gătit cu 
dere, 181 mașini 
mașini de spălat și alte obiecte 
de uz casnic cu durată lungă de 
folosință. In aceeași perioadă, prin 
magazine s-au vîndut populației cu 
34 tone mai multă făină albă, 399 
tone mălai, 9 tone orez, 15 tone 
carne, 7 tone brînzeturi mai mult 
ca' în perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

blocuri.
a determina un salt cali- 
activitatea constructorilor

trale termice. Sandu Tudor, Arpad 
Adalbert și Pop Alexandru de pe 
lotul Braia sînt exemple de muncă 
pentru realizarea la termenul fixat 
a noilor

Pentru 
tativ în
din inițiativa organizației de bază 
s-a hotărît introducerea autorecep- 
tiei pe șantier. Ochiul exigent al 
constructorilor va verifica cu toa
tă atenția noile blocuri înainte de 
a fi predate beneficiarului, luîn- 
du-se din timp măsuri pentru con
tinua îmbunătățire a calității lu
crărilor.

Crește numărul cărților 
în bibliotecă

Biblioteca clubului muncitoresc 
din Petrila s-a îmbogățit recent cu 
peste 2.500 de volume de diferite 
cărți. Cei 2.255 de cititori ai bi
bliotecii au împrumutat în acest 
an peste 26.500 de cărți de lite
ratură politică, tehnică și beletris
tică. In același timp se intensifică 
munca cu cartea. In ultimele săp- 
tămîni în Petrila au mai 
tă încă 10 biblioteci de 
lîngă cele 16 biblioteci
care desfășoară o susținută activi
tate în localitate în domeniul răs- 
pîndirii cărții, atragerii de noi ci
titori.

luat fiin- 
casă, pe 

volante

Pe șantiere: Jn prag de iarnă
Au mai rămas puține săp- 

tămini pînă la sfirșitul anulat 
In această scurtă perioadă 
constructorii de pe șantierele 
Văii Jiului trebuie să dea în fo
losință un număr important de 
blocuri. Cum poate fi organi
zată mai bine munca pentru a 
asigura terminarea la 
finisajelor interioare, 
pul dării în 
apartamente

In 
rele 
peni 
mai urgent plăcuțele și praful 
hidrofob necesar acoperișuri
lor blocurilor. In special la Li
vezeni și Lupeni se tărăgă
nează transportul plăcuțelor și 
ridicarea lor pe blocuri. A- 
ceastă treabă se cere urgent 
făcută îneît atunci cînd este 
adus și praful hidrofob lucră
rile de montaj să meargă din 
plin, folosind fiecare zi bună 
de lucru.

Un alt obiectiv 
toate șantierele îl 
montarea tîmplăriei 
sebi, a geamurilor, 
perații trebuie să i 
o atenție deosebită, căci prin 
montarea geamurilor și închi
derea spațiului interior al blo
curilor se evită greutățile 
provocate brigăzilor de fini
saje din cauza gerului sau a 
umidității.

De asemenea, este necesară 
încălzirea interioară a noilor 
clădiri. Din păcate, pînă acum 
nici una din centralele tenni-

primul 
Petrila.
trebuie

folosință

rind, pe 
Livezeni 
transportate

timp a 
în sco- 

a noilor

șantie- 
și Lu

cit

urgent, pe 
constituie 
și, îndeo- 

Acestei o- 
se acorde

ce aflate 
intrat în 
lucrările de la centrale și ca
nale termice trebuie urgenta
te la maximum, organizîndu- 
se munca pe mai multe schim
buri. Paralel cu aceasta, pe 
șantierele Livezeni și Lupeni 
se poate folosi și experiența! 
obținută de constructorii pe- 
trileni, care au montat in bu
cătăriile apartamentelor unde 
execută finisaje mici sobe de 
tablă. Cu ajutorul acestor so
be încălzesc aerul în interior 
accelerind uscarea zugrăveli
lor, vopsitoriilor etc.

Nu trebuie uitată, în special 
pe șantierele Lupeni și Live
zeni, nici începerea construc
ției drumurilor de acces la 
noile blocuri care vor fi date 
în folosință, pentru a asigura 
condiții optime de acces viito
rilor locatari.

Dînd atenția cuvenită aces
tor lucrări, deosebit de urgen
te acum în prag de iarnă, con
structorii își creează condiții 
pentru buna desfășurare a fi
nisajelor interioare în săptă- 
mînile următoare puțind să 
dea noile blocuri în folosință.

în construcție nu a 
funcțiune. De aceea

MIHAI ȘTEFAN

Din carnetul corespondentusui

Draoelul
e în mîim bune

a anului
distribuite popu- 

. perioadă se nu- 
■ de radio, 300 ma-

aragaz, 52 frigi
de cusut, 249

introducerea autorecepției 
pe șantierul de construcții

■ Realizînd în întregime planul 
valoric pe perioada care a trecut 
pînă acum din anul 1962, munci
torii șantierului 7 construcții din 
Lupeni se situează în fruntea în
trecerii cu celelalte șantiere de 
construcții din Valea Jiului. Pînă 
acum au fost predate 169 aparta
mente, iar în perioada care a mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului cons
tructorii muncesc cu însuflețire 

^pentru a termina încă 292 aparta
mente.

Brigăzile de constructori condu
se de tovarășii Viski loan, care 
lucrează la construcția noii cen-

Brigada condusă de Cîșlaru Ioan de la sectorul III al minei Petrila se bucură pe merit 
de stimă. Lunar ea înscrie pe graficul întrecerii socialiste depășiri de plan cuprinse între 
10—18 la sută și realizează eco tiomii.

IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii discutînd cu minerul Rotaru Ioan, șef de 
schimb.

de frun-

cîștigînc 
întrebau

Colectivul secției de reparații 
mecanice de la Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani a aș
teptat cu nerăbdare ziua cine 
urma să aibă loc consfătuirea de 
producție. Aici se analizează doar 
potiivit obiceiului, activitatea des
fășurată pe întreaga lună, iar cei 
mai buni obfin drapelul 
tași în muncă.

— Cine oare l-o ii 
pe luna trecută ? — se 
unii.

E adevărat că au muncit cu toții 
cu dragoste și tragere de inimă 
pentru ca minerii să primească 
utilaje bine reparate și la timp 
dar cine o ti fruntașul ? Privirile 
se îndreptau întrebătoare cînd 
spre prezidiu, cînd spre locui un 
de sta un tînăr potrivit de sta
tură cu ochi căprui și vioi. Era 
strungarul Ivan Gheorghe. Cu toți 
îi cunoșteau realizările.

— El trebuie să fie — își zi
ceau ceilalți meseriași din sec
ție.

Intr-adevăr n-au greșit. Pentru 
frumoasele rezultate dobîndite in 
întrecerea socialistă membrul de 
partid Ivan Gheorghe a obfinut 
drapelul de fruntaș în producție

— Drapelul e în miihi 
au apreciat cu tofii. Dar 
înseamnă că 
locul. Totul 
celorlalți.

nu-și poate 
depinde de

bune — 
asta nu 
schimba 
hărnicia

R. BALȘAN
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€11 fiecare an, condiții toi 
de învățătura și viață

mai bune Trei fruntașe la învățătură, 
trei cititoare

Școala de cultură generală 
are menirea să contribuie la 
formarea și dezvoltarea multi
laterală a omului nou, înar
mai cu cunoștințe temeinice, 
la educarea lui în spiritul pa
triotismului și internaționalis
mului socialist.

Potrivit acestor sarcini, Co
mitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani, 
prin secția de învățămint, a 
luat o serie de măsuri în ve
derea asigurării de condiții 
tot mai bune de studiu și via
ță pentru elevii și cadrele di
dactice din Valea Jiului.

Principala problemă care a 
stat în atenția comitetului 
executiv a constituit-o asigu
rarea spațiului școlar. Astfel, 
pentru noul an școlar 1962—
1963 s-au dat în folosință la 
yulean un nou local de școala 
au 16 săli de clasă, la Criv&dla 
două săli de clasă, între Uri- 
euni și Cîinpu lui Neug la Fi- 
rizani o unitate nouă de 4 ani, 
dotată cu mobilier nou iar în 
satul Slătioara a fost amena
jată o nouă clasă.

Pentru anul școlar 1963—
1964 s-au făcut încă de» pe a- 
cum unele studii pentru mă
rirea spațiului școlar. Astfel, 
la Cimpu lui Neag se vor con
strui noi săli de clasă trans- 
formîndu-se astfel școala de 
4 ani în școală de 8 ani, în 
orașul Lupeni în cartierul Vis- 
coza se va construi o școală 
cu 16 săli de clasă, la Paroșeni 
actualul local de școală se va 
mări cu încă un etaj, iar la 
Petroșani în locul Șeolii 
ani nr. 2 se va construi o 
școală modernă eare va

TRAIAN BLAJ 
președintele Comitetului 

executiv al Sfatului popula? 
al orașului Petroșani

educative. Astfel pentru mo
bilier și material didactic în 
anul școlar 1862—1063 s-a- 
cheltuit suma de 545.000 lei 
din eare numai valoarea ma
terialului didactic se ridică la 
270.000 lai.

Concomitent cu înzestrarea 
școlilor cu mobilier și mate
rial didactic, comitetul exe
cutiv a prevăzut în buget și 
sumele necesare aprovizionării 
în mod gratuit a elevilor din 
clasele I—VII cu manuale șco
lare. La începutul aceștui an 
școlar au fost distribuite gra
tuit 85.000 manuale școlare în 
valoare de 441.770 lei față de 
77.200 manuale în valoare de 
356.400 lei cite au fost distri
buite gratuit în anul școlar 
trecut. In același timp, s-a a- 
vut grijă să se faeă aprovizio
narea din vreme cu manuale 
și a elevilor de la școlile me
dii, distribuindu-se pînă în 
prezent pentru aceștia 30.000 
manuale.

Odată cu mărirea spațiului 
școlar a sporit mult și numă
rul elevilor care învață în 
școli, erescînd în medie cu 
2500 elevi anual. In anul șco
lar 1061—1962 numărul elevi
lor din Valea Jiului 
13.365, 
școlar
secțiile serale, 
15.585.

In ultimii ani a crescut 
mult și numărul cadrelor di
dactice eu calificare medie și 
superioară. Dacă anul trecut 
în învățămint funcționau 534 
de profesori și învățători în 
acest 
că la

Cu
s-au

Q-------

era de 
în timp ce în acest an 
numărul elevilor, fără 

se ridică la
de 8 
nouă 

-— - — intra 
în funcțiune în toamna anu
lai 1963.

Comitetul executiv, prin sec
ția de învățămint, a acordat o 
atenție deosebită problemei 
procurării mobilierului școlar 
și a materialului didactic ne
cesar activității instructiv-

an numărul lor se ridi- 
630.
toate că pe fiecare an 

îmbunătățit condițiile de

hi sala clubului din orașul Vul
can, marea sărbătoare a pionieri
lor — alegerile — a fost aștep
tată cu nerăbdare și entuziasm de 
toți pionierii școlii. Alegerile pio- 
nierești de la școala noasiră au 

îatîmpinate noi si Iruinoa- 
ee rezv^gțe ia învățătură și disci
plină. Multi pionieri, printre care 
Stamate Dumitru, Săpașu Ioan, Ko
vacs Mircea și Frățilă Eugen au 
venit cu propuneri concrete pentru 
Îmbunătățirea activității pionierești. 
In programul unității au fost tre-

cute mai multe adunări cu teme, 
cum sînt : „Iți mulțumesc partid, 
iubit părinte", „Cum îmi planific 
timpul liber", „Ce Înseamnă 
pionier" etc.

In continuare, pionierii au 
in unanimitate ca președinte
unității pe pioniera Hoșca Emilia 
pentru strădania ei 1» învățătură, 
pentru spiritul ei tovărășesc fată 
de colegi.

CONSTANTIN GALERIU 
ALFRED IGLING 

instructori de pionieri, Vulcan

a fi

ales 
al

studiu și viață, în activitatea 
instructiv-educativă s-au ma
nifestat și unele lipsuri. Ast
fel, activitatea comisiilor me
todice cum sînt cele de la șco
lile de 8 ani nr. 1 și 3 Petro
șani, nr. 4 Lupeni, de la școlile 
medii din Lupeni și Lonea, a 
fost slabă. rezumîndu-9e doar 
la unele lecții deschise sau 
referate.

De asemenea, preocuparea 
cadrelor didactice și elevilor 
pentru obținerea de rezultate 
bune la învățătură și disci
plină nu a avut continuitate, 
ea accentuîndu-se la sfîrșit de 
trimestre; lupta împotriva no
telor la limită nu a constituit 
o preocupare permanentă.

Deficiențe s-au eonstatat si 
în pregătirea cadrelor didac
tice pentru lecții. Asemenea 
cazuri s-au constatat Ia șco
lile de 4 ani Merișor, Banița, 
Aninoasa, Vulean, nr. 4 Lu
peni, unde unele cadre didac
tice s-au prezentat la lecții 
slab pregătite, nereușind să 
lămurească astfel problemele 
expuse.

O mare atenție va trebui a- 
cordată și felului cum sînt 
gospodărite școlile, lucru ce u- 
neori lasă de dorit.

Lipsurile de mai sus se da- 
toreșc și faptului că colectivul 
secției de învățăinînt, execută 
un control slab asupra școli
lor, participă sporadic lă șe
dințele consiliilor pedagogice, 
a cercurilor pedagogice etc.

Actualul an școlar ca și cel 
precedent marchează un mo
ment însemnat în dezvoltarea 
învățămîntului nostru de cul
tură generală. Pentru aceasta 
secția de învățămint, conduce
rile școlilor și cadrele didactice 
vor trebui să acorde toată a- 
tenția școlarizării tuturor co
piilor, modului cum se desfă
șoară procesul instructiv-edu- 
cativ.

îndrumați de organizațiile de 
partid, învățătorii și profeso

rii vor trebui să 
înlăture lipsu
rile manifestate 
in 
lor, 
țind 
fort 
bunătățirea con
tinuă a proce
sului instruetiv- 
edueativ, pen
tru ridicarea a- 
cestuia la nive
lul sarcinilor 
trasate 
partid.

Era cam devreme. In bibliotecă 
nu era decit tovarășa Capră Geor
geta, bibliotecara. Rînduia colec
țiile de ziare, aranja cărțile în 
roituri.

Dar iată că au apărut și primi: 
citjtori. Erau trei pioniere, trei co
lege de an, eleve la Școala de 8 
ani din Urieani. Acostăchioaie 
Cornelia este elevă In clasa a III- 
a C. fruntașă la învățătură, ea se 
bucură de aprecierea colegilor și 
a profesorilor. Venise 
Zaica, colega se 
ce-și fac lecțiile, 
lege vin deseori 
împrumuta cărți, 
mult să citească.

— Acum spuse Zoiea — ani 
venit să schimbăm cărțile pe 
le-am luat alaltăieri. Au fost 
te frumoase.

Cornelia cerea „Tărtăcuța
mecată" și „Omulețul de cristal", 
iar Zaico prefera „Băiețelul din 
țara ghețurilor" și „Iorgovan". A 
treia cititoare sosită la bibliotecă, 
colega Corneliei și a Zoicăi, era 
eleva Cziler Hedwiga. Și ea este 
pionieră și fruntașă la învățătură. 
Ii plac tare mult poveștile și bas-

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

eu Șerbu 
de clasă. După 
cele două co
la club pentru a 
Le place toarte

care 
foar

ier-

mele populare. Acum adusese „Po
vestiri" de P, fspirescu și cerea 
„Prietenii cîntăreți" și „Papucarui 
vrăjitor".

Trei pioniere, trei fruntașe la 
învățătură, trei cititoare. Pe lingă 
cărțile amintite, ele au citit, încă 
multe altele. Și nu numai anal a- 
cest a. Ele citesc deja de anul tre
cut cărți de povești,

Pe ușe bibliotecii continuă sd 
intre mereu alți elevi și pionieri. 
Intr-un colț, eleva Mihailov Silvia 
răsfoiește colecția „Urzica" și „fla
căra". ți plac caricaturile și pozele.

Eleva din clasa IJ-e Călin Ioana 
iese grăbită cu o cqrte in mine. 
Este nerăbdătoare să oile ce scrie 
in ea, vrea s-o cunoscâ cit mai 
repede, să afle despre „Sabah ie- 
tița egipteană". Tovarășa Capriț 
Georgeta, bibliotecara elubulm se 
mtndrește cu micii cititori. De ije- 
care dată ti primește bucuroasă 
le recomandă cu plăcere cele rpai j 
bune cărți, adecvate viratei lor. 
Din ele ou multe de învățat. Căr
țile le poartă pașii spre meserie, 
spre știință, spre cultură. De aceea 
elevii le Îndrăgesc atît de mult.

D. GHIONEA

Din scrisorile sosite la redacție
te
1»

In ultimele zile poșta a adus 
redacție mai multe scrisori de 
cadre didactice, instructori de pio
nieri, de la pionieri și elevi. Ma
joritatea acestor scrisori vorbesc 
despre alegerile pionierești, despre 
întîlnirjle pionierilor cu oameni ai 
muncii, precum și despre alte ac
țiuni care au loc în școli.

Redăm cîteva din aceste scrisori.

cu care aștep-

minute de la 
liniștea sălii a 
urale și ropote

activitatea 
neprecupe- 
niei un e- 
pentru im-

Alături de alte clădiri impunătoare, frumoase, care au dat o față nouă 
bătrinului dar mereu mai tînăr oraș Vulcan, se numără și școala medie care 
a fost dată în folosință la începutul acestui an școlar. Acum elevii 4in Vul
can au o școa lă nouă, frumoasă, cu 16 săli de clasă, laboratoare dotată 
cu mobilier modern.

IN CLIȘEU : Aspect exterior al noii școli din Vulcan.

cere

trecute, la școala noastră 
loc ședința festivă de ale- 
noului comitet de condu- 
unității de pionieri. Cei

0 adunare de alegeri... 
cu emoții și bucurie
Zilele

a avut
gere a

a
peste 300 de pionieri îmbrăcați săr
bătorește, cu cravatele purpurii la

- ------------------ Q.----------------- ~

LA MARGINEA PĂDURII
Clopoțelul sunase de 

mult sfirșitul ultimei orc 
de clasă și în după-amia- 
za acelei zile cu soare 

î blind de toamnă, pionie- 
|rii Pantilimon Valeria. 
I Barna Ioan, Fhiierătoru 
i Florin, Racoltea Gavril 
j Burlec Bălei Petrică, Bur- 
i lec VasUe, Henador La- 
| zăr și Lovas Petru se în- 
i dreptau grăbiți spre bi
blioteca căminului cultu
ral. Mergeau să împru
mute cărți, așa cum o- 

’ bișnuiesc să o facă astăzi 
i mu iți colegi de-ai lor de 
la Școala de 8 ani din 
Iscroni. Discutau aprins 
despre cărțile citite, des
pre eroii preferați, etnd 
deodată, unul dintre ei 
strigă eu Îngrijorare i 
| — Ia priviți acolo I Ce 
o fi arrind î

Intr-adevăr, brlul aaui 
deal din marginea comu
nei era Învăluit de tnrn 
gros Din cînd in -'ied. 
limbi roșiatice străbatea,, 
perdeaua de fum îndrep- 
tindu-se spre înălțimi. Nu 
odată, vara se 
prin acele locuri 
că acolo este 
Pădurea pe care 
giseră atît de mult, pă
durea căreia poeții i-au 
închinat atîtea versuri 
despre care învățaseră 
școală că reprezintă 
mare bogăție a tării.

— Arde pădurea I
— Să dăm fuga să 

nunțăm pompierii, mili-

despărțit fără 
spună nimic, 

după puțină 
se reîntîlească

l,

jucaserS 
și știa» 

pădurea, 
o îndră-

Și 
la
o

a-

tia, oamenii — spuse pio- 
nierul Barna Ioan.

In citeva clipe pionie
rii se împrăștiară, aler- 
gind cit îi țineau pute
rile. S-au 
să-și mai 
pentru ca 
vreme, să
acolo unde focul mistuia 
nemilos copacii desfrun
ziți. Două ore in șir au 
muncit împreună cu multi 
cetățeni ai comunei Is- 
croni la izolarea focului, 
la stingerea lui. N-au ple
cat de acolo de cit după 
ce s-au convins că focul, 
vrășmașul pădurii lor 
dragi, fusese lichidat cu 
totul. Apoi neobservați.. 
obosiți dar fericiți, s-au 
Îndreptat spre casele lor, 
odată cu lăsarea întuneri
cului.

După citeva zile acești 
pionieri au fost invitați 
la o adunare. Li s-au a- 
dus mulțumiri din partea 
Ocolului silvic Lupeni, iar 
organizația de pionieri i-a 
felicitat cu căldură.

— Ati săvîrșit o fap
tă patriotică, demnă de 
un purtător ai cravatei 
roșii de pionier I

Ar fi vrut și ei să spu- ] 
aă că pădurea le e dragă | 
că nu și-au făcut deci! ! 
datoria dar emoția bucu
riei nu le dădu răgaz de- 
clt 
cit 
de

pentru un zlmbet feri- 
care spunea mai mult 
cît cuvintele...

TITU CORNEA 
' corespondent

gît, așteptau cu nerăbdare începe
rea ședinței festive.

Cînd sunetul goarnelor și tobe
lor au anunțat aducerea drapelului 
unității pe chipurile pionierilor se 
putea citi interesul 
tau alegerile.

La numai cîteva 
începerea ședinței, 
fost întreruptă de
de aplauze. In mijlocul pionierilor 
au sosit doi studenți cubanezi care 
învață la Institutul de mine O/i. 
Petroșani. Erau invitați la ședința» 
festivă, Din 300 de piepturi, se re
vărsau cuvintele calde de prie
tenie „Pace — Cuba", „Pace — 
Cuba". Cei doi studenți au luat loc 
la masa prezidiului.

Pentru activitatea rodnică pe 
care a dus-o în cursul școlii și a 
unității de pionieri a fost realeasă 
ea președintă a unității, pioniera 
Blaha Aurelia.

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
președintele unității i-a declarat p«^ 
cei doi studenți cubanezi, Robert™ 
Marc și Eric Amenalis, pionieri de 
onoare ai unității și le-a Inmînat 
flori. Aplauzele nu mai conteneau. 
Emoția și fericirea cuprinseră pe 
cei doi oaspeți. Robert Marc a 
spus: „Sînt atit de fericit incit 
nu găsesc cuvinte pentru a expri
ma tot ceea ce simt în acest mo
ment. Privind acești copii văd ca 
într-o grădină viitorul tării mele, 
al fraților mei mai mici din Cube".

GAVRIL NAGYi
director adjunct

nr. 4
al Școlii de 8 ani 
Petroșani

DOINA
instructoare de pionieri

VACARU

„Uaitate, 
în eareu adunarea!“
La această comandă, unitatea de 

pionieri nr. 16 de ia Școala de 8 
ani din Cimpa s-a adunat în careu. 
Peste citeva minute a început a- 
dunarea de alegeri a noului pre
ședinte al unității de pionieri, Iu 
cadrul adunării s-a analizat acti
vitatea din anul trecut, situația la 
învățătură și disciplină a pionieri
lor, precum și contribuția 11 
țiunile obștești a pionierilor.

Toate acestea au dat loc la 
cutii vii, mobilizatoare. Pentru 
rite deosebite la învățătură și
tru felul cum a muncit ca preșe
dinte de unitate în anul trecut 
pioniera Boglea Maria a fost re<^ 
leasă ca președinte al unității coF 
pionieri și în acest an școlar.

ac-

diș- 
me- 

pen-

ION BĂDIȚĂ
președintele comitetului de părinți



Conferința orășenească de partid Petriia

iatârirca muncii de partid - geonfia doblndlrli 
dc noi succese in activitatea de viitor

I

ecent, 
telor din 
loc lucrările Conferinței orășenești 
de partid din localitate. La lucră
rile conferinței au participat tov. 
Karpinecz Ioan, secretar al Comi
tetului orășenesc ue pârtii Petro
șani și Szuder Wiliam, membru în 
Biroui Comitetului orășenesc de 
partid, director general al C.C.V.J.

Din conferință a rezultat că în 
ședințele de comitet a fost anali
zată periodic munca organelor și 
organizațiilor de partid din între
prinderile orașului privind condu
cerea activității economice. In 
munca sa, comitetul de partid a 
folosit un larg activ de partid cu 
ajutorul căruia a studiat în între
prinderi unele probleme privind 
organizarea, mecanizarea procesu
lui de producție, valorificarea re
zervelor interne. Comitetul orășe
nesc de partid a acordat un aju
tor calificat unităților economice 
*tre an înlîmpinat greutăți în rea
lizarea planului, 
unftr

^care

telor
pentru înlăturarea lor. Astfel s-a 
procedat la sectoarele I și IV Pe
triia, III Lonea și 
de muncă. In urma 
mit, aceste sectoare 
țățit activitatea.

Măsurile luate și 
site de comitetul orășenesc au fă
cut ca în perioada care s-a scurs 
din anul acesta, colectivele celor 
două exploatări miniere să extragă 
aproape 30.000 tone de cărbune 
peste plan. In aceeași perioadă s-au 
realizat economii de 1.84Ș.000 le’

în sala 
orașul

clubului sindica-
Petriia au avut

priri trimiterea 
colective formate din cei mai 
mineri, ingineri și tehnicieni, 
împreună cu organizațiile de 
au analizaț cauzele defiețen- 
și au stabilii măsuri concrete

în alte locuri 
ajutorului pri- 
și-au îmbună-

metodele folo-

Pe scurt din scrisorile

cort spondenfilor pârtie,panți

la concurs

Pregătiri h ianrâ 
ia [amina minei Petriia
La cantina exploatării miniere 

din Petriia s-au făcut intense pre
gătiri de iarnă.

In silozurile special amenajate 
ale cantinei s-au însilozat 22.000 
kg. cartofi. 10.000 kg. varză, 2.000 
kg. morcovi, 1.500 kg, ceapă, 1-200 
kg. murături, sfeclă roșie, fasole 
uscată, ardei etc.

C. BĂDUȚA

Cont inul nd lucrările de moder
nizare a străzilor din orașul Vul
can, brigada de pavatori condusă 
de Mitrana Ilie a reușit să ajun
gă cu pavatul străzii Gării pină In 
dreptul liniilor ferate. Locuitorii de 
pe aceasta stradă apreciază hăr
nicia pavatorllor Cazacu Nicolae, 
Bălă Dumitru, Mitrana Ioan, în 
frunte cu șeful brigăzii, care se 
străduiesc să termine cit mai re
pede lucrarea Încredințată, mo
dernizarea străzilor din orașul Vul
can.

N. KOVENȚA

In sprijinii expiiatiflloi 
m glere

ți in celelalte luni ale a-Ca 
nului, brigăzile de descărcători de 
la depozitul de lemne Petriia șl în 
luna octombrie s-au străduit să 
lucreze cu spor ca să asigure ma
terialul lemnos necesar exploată 
rllor miniere Petriia. Lonea, 
și Aninoasa.

Ca rezultat, cele patru 
care se aprovizionează cu
de mină prin depozitul Petriia au 
primit lemnul de dimensiunile ce
rute și ia timp.

In sprijinirea brigăzilor miniere 
s-au remarcat brigăzile de descăi- 
cători conduse de Cretescu Nico
lae, Dinca Dumitru, Pușkaș fime- 
ric Ivanov Toma si Tămas Eu
gen.

Dllja

mine 
lemn

I. CIUK

masă de 
ocupe de 

a calității 
Petriia au

primit 3—4 
de partid 

de membri 
a făcut po

procentaj mediu 
planificat. Mai 

această privință 
Lonea, căruia

de cenușă sub 
slab a muncit 
colectivul mi- 

i s-au rebutat

preocupat de sprijinirea 
rămase 

de util 
schimbul de experiență

sub plan, 
s-a dove-

Comitetul orășenesc de partid i 
(upbilizaț comuniștii, organizațiile 
sindicale și U.T.M., conducerile ad
ministrative, întreaga 
oameni ai muncii să se 
îmbunătățirea continuă 
producției. Minerii de la
extras cărbune de bună calitate, cu 
un 
cel 
în 
nei
datorită depășirii normelor de ce
nușă, 4.091 tone de cărbune

Conferința a analizat cu răspun
dere felul în care comitetul oră
șenesc de partid, organizațiile de 
bază s-au 
brigăzilor 
Deosebit 
dit a fi
organizat de comitetul orășenesc de 
partid intre conducerile minelor 
Petriia și Lonea în privința scoate
rii brigăzilor de sub plan. Dacă 
la conferința orășenească de partid 
din anul trecut, 50 la șută din 
brigăzi erau sub plan, in prezent 
acest procentaj a scăzut cu 31 la 
sută.

Delegații Lasafa Ștefan, Bercean 
Lucian, Giurgiu Gheorghe și alții 
au criticat faptul că s-a neglijat 
inițiativa privind realizarea a două 
cimpuri pe schimb Intr-o aripă în 
abatajele cameră. Ei au mai arătat 
că în unele abataje productivitatea 
muncii este cu mult sub cea pla
nificată, în timp ce in alte locuri 
de muncă se realizează o produc 
tivitate de 7—8 tone cărbune pe 
post. Cauzele acestor deficiente, 
spunea tovarășul Szuder Wiliam 
se datoresc faptului că șefii de 
sectoare și maiștrii mineri nu se 
ocupă de aprovizionarea ritmică cu 
materiale a abatajelor, minerii 
pierd ore întregi pe galerii in 
căutarea de lemn de mină, scin- 
duri etc. Ocupindu-se de reduce
rea consumului specific de 
de mină, tovarășul Szuder a 
atenția conducerilor celor 
exploatări să folosească cu
zuință fiecare bucată de lemn și 
să extindă susținerea metalică.

Comitetul orășenesc de părții' 
Petriia s-a preocupat de întărire.. 
organizațiilor de partid. Organi
zația orășenească de partid Petri- 
la numără astăzi cu 642 mai multi 
membri și candidați de partid de
cît la conferința din anul trecut 
Bine au muncit în această privin
ță organizațiile de bază nr. 2 3 și 
6 de la mina Petriia, 1, 2 și 4 de 
la mina Lonea, preparația Petriia,

lețnn 
atra.~ 
douș 
chib-

care lună dc lună au 
membri și candidați 
Creșterea numărului 
si candidați de partid
sibilă crearea de noi organizații 
de bază la preparația Petriia, 
P.T.T.R., la școlile elementare de 
8 ani din Petriia și Lonea. la școa
la medie Petriia.

Rezultatele obținute In munca de 
primire se dgtoresc și îmbunătăți
rii activității organizațiilor de bază 
cu activul fără de partid, care a 
crescut cu 35 la sută față de anim 
doi ani. Deși s-au obținut rezultate 
bune în munca de primire în partid, 
trebuie spus că unele organizații 
de bază primesc putini membri st 
candidați de partid. Mai slnt Încă 
organizații de bază printre care 
cele din sectoarele I și XI de la 
mina Petrii i, V și VI de la mina 
Lonea, I.L.L. și altele, care nu des
fășoară o muncă politică susținu
tă pestru a atrage in partid pe cei 
mai înaintați și harnici citOrt- 
Aceeașj situație o intil.im ș. in 
unele unități comerciale și mai 
ales in organizațiile de bază din 
satele Cimpa $i Jieț.

In incheierea lucrărilor conierin- 
ței a luat cuvintul tovarășul Kir- 
pinecz loan secretar ai Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani. Vor
bitorul a apreciat că în perioadi 
analizată comitet jl orășenesc de 
partid Petriia, organizațiile de bază 
din raza orașului au luptat cu ho- 
tărîre pentru îndeplinirea sarcini, 
lor trasate de Congresul al IH-lea 
a) partidului De la alegerile tre
cute, comitetul orășenesc și-a îm
bunătățit stilul de muncă, a con
dus cu mii multă competență ac
tivitatea economică. Subliniind sar
cinile de viitor, tovarășul Karpinecz 
loan a dat indicații privind întă
rirea continuă a organizațiilor 
bază, îmbunătățirea activității 
domeniul educării comuniste a 
manilor muncii. De asemenea.

De la începutul anului și pi
nă la 31 august, în cartotecile . 
bibliotecii clubului sindicatelor 
din Vulcan s-au înregistrat 
2.412 cititori.

Cu sprijinul organizațiilor 
U.T.M., în ultimele două luni 
a crescut și numărul tinerilor 
□ooooaoeoooooooooooeoooooQoeeoocooco

Crește numărul 
cititorilor

• PUBLICITATE
ditiiiiwibigiHiwBiiiiifMHiuniimiHniiiiiHiwiiHiiiiiiimiriBiiii^nnn

de 
în 

oa- 
a

recomandat noului comitet ales să 
acorde un sprijin mai mare decît 
pină acum conducerilor celor două 
exploatări miniere, conducerii pre- 
paratiei și celorlalte unități eco
nomice în ce privește înlăturarea 
unor deficiente In muncă, să con
troleze felul în care comitetele de 
partid de la minele Petriia și Lo
ri ea, precum și cel de la prepara» 
tie se ocupă de introducerea teh
nicii noi, de urmărirea modului în 
care se traduc în viață propune
rile și inițiativele izvorite din rîn- 
durile oamenilor muncii.

Z. ȘUȘTAC

ne-am asigurat

cititori înscriși la concursul 
„Iubiți cartea“, Hotăriți să se 
alăture celor 360 de purtători 
ai insignei „Prieten al cărții" 
artificierul Roată Vasile, lă
cătușul Păcală Vasile șl mi
nerii Fâldvări loan și Fărcă- 
șan Nicolae au cerut recent 
să fie examinați de comisie.

Printre cei care s-au evi
dențiat in munca pentru răs
pândirea cărții in rindul mun
citorilor din Vulcan se nu
mără și responsabilii de biblio
teci volante și de casă Mindru 
Rozalia, Buțusina Maria și 
Trușcă Nicolae.

R. NICOLAE 
corespondent

Tovarășa Sandor Ana, tînăra 
bobinatoare din clișeu zîmbeș- 
te fericită. Și are de ce- 
Controlul de calitate de la 
A.C.R.E. Vulcan i-a apreciat 
tpate lucrările efectuate in 
luna octombrie ca fiind de 

bună calitate.

0. C. L. Produse
Indusiriaie 
PETROȘANI 

A deschis în fostul local 
al Sfatului popular oraș 
Petroșani 
UN MARE TÎRG DE 

(TOAMNĂ-IARNA 
unde s-a pus în VÎP«"r* f, 
un bogat sortiment de can 
fecții pentru femei și în. 
călțăminte pentru iarnă.

Procurați-vă din timp 
încălțăminte și îmbrăcă
minte pentru sezonul fri
guros.
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In atenția 
| cumpărătorilor ’ 
J Magazinele de solduri 
î din Petroșani, Lupeni și 
♦ Vulcan, apaiținînd de Q.C.L.

au
can- 
pre-

i
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Produse Industriale, 
pus în vînzare mari 
tități de mărfuri cu 
țuri reduse :
STOFE DE LINA,

DEȚESĂTURI 
ȚESĂTURI 
CONFECȚII, 
ÎNCĂLȚĂMINTE

DE
BUMEAC,
MATASE,

și altele.

Cumpărînd solduri 
prețuri reduse, realizați 
conomii însemnate!

cu 
e-

Soldurile de confecții 
vînd și eu plata In rate.

Vizitați magazinele 
solduri, prețurile fiind re- $ 
duse între 30—60 la sută, j

de

In ziua de 6 noiembrie, mi
nerii sectorului Xi investiții de 
la mina Petriia au raportat în
deplinirea planului anual. Ei 
au săpat peste planul anual 
la zi 465 m.l. Despre teiul cum 
colectivul a reunit să obți
nă acest succes remarcabil ne-a 
vorbit tovarășul inginer Schre- 
ter Carol, șeful sectorului. Iată 
cele relatate.

— Faptul că am reușit 
îndeplinim planul anual 
mult înainte de termen 
datorește muncii însuflețite a 
minerilor din sector. îndru
mate de organizația de bază, 
conducerea sectorului și ca
drele tehnice s-au ocupat în
deaproape de brigăzile de mi
neri, le-au dat un sprijin e- 
fectiv pentru a se ridica fie
care la nivelul celor fruntașe. 
Conducerea brigăzilor și schim
burilor a fost încredințată 
membrilor de partid cu o înal
tă pregătire profesională. Prin 
omogenizarea brigăzilor s-a 
reușit să se echilibreze forțele 
de lucru la fiecare loc de mun
că. In același timp s-a pus un 
mare accent pe aprovizionarea 
brigăzilor în bune condlțluni 
cu cele necesare, pe îmbună
tățirea asistenței tehnice. Ast
fel, s-a reușit ca de la înce
putul anului și pină în pre
zent, în medie pe lună să a- 
vem numai o brigadă sub plan. 
Acest lucru a dus șl la depă
șirea elștlgulul mediu prevă
zut cu 2,2 la sută. Odată cu

Convorbire cu tov. 
SCHRETEK CAROL 

șeful sectorului XI investiții 
al minei Petriia

Să 
CU 
se

preocuparea pentru ridicarea 
tuturor brigăzilor la nivelul 
celor fruntașe s-au luat mă
suri eficiente pentru creșterea 
productivității muncii, spori
rea vitezelor de avansare și 
reducerea prețului de cost. 
Cele patru locuri de muncă 
de la înaintări au fost dotate 
cu benzi reincăreătoare. S-a 
introdus la toate locurile de 
muncă metoda săpării directe 
la profilul de betonare. In a- 
cest fel am reușit să obținem 
o viteză medie de avansare 
mai mare eu 6 la sută decît 
cea planificată și un randa
ment valoric superior cu 1,6 
la sută celui prevăzut. Toate 
acestea au permis depășirea 
planului fizic la excavații cu 
5533 m.c., fapt ce ne-a ajutat 
să îndeplinim planul anual în 
ziua de 6 noiembrie. La aceste 
realizări o contribuție de sea
mă au ardus-o brigăzile de mi
neri conduse de Dpgaru Se
bastian, Turda Sîmlon, Bun- 
duc Dumitru, maiștrii mineri 
Musca loan. Nidermaler Ludo
vic, Tontea Ioan, artificierii 
Boantă Ioan, Lucaci Tosif și 
mulți alții.

Prin îndeplinirea și depăși-

succesul
rea indicilor de plan am asi
gurat darea în funcțiune a lu
crărilor prevăzute cu mult 
înainte de termen. Printre a- 
c«rtea se numără: puțul 13, 
un garaj pentru locomotive la 
orizontul 14, circuitul puțului 
centru la orizontul 14. casa 
mașinii de extracție de la pu
țul II orizontul 12 și altele. 
Planul Ia darea în funcțiune 
a lucrărilor a fost realizat.

Colectivul sectorului nostru 
s-a preocupat intens și de re
ducerea continuă a prețului 
de cost, in acest scop au fost 
folosfte din plin rezervele In
terne. Consumul de lemn a 
fost redus cu 40 la sută, ca 
urmare a folosirii pe scară 
largă la susținerea provizorie 
a remonăzilor șl inelelor me
talice. O altă sursă de econo
mii a constituit-o recuperarea 
diferitelor materiale (armături 
de fier, conducte, șine ș! al
tele) din lucrări miniere ce șe 
vor părăsi. Toate acestea au 
făcut ca pe sector, în primele 
9 luni ale anului, să se înre
gistreze economii la nrețul de 
cost în valoare de 1.343.000 iei.

Rezultatele obținute în acest 
an constituie un imbold pen
tru ca în viitor să muncim și 
mal bine. In 1963. în fața 
sectorului nostru stau sarcini 
sporite, Colectivul nostru 
creează de pe acum condiții 
pentru a face față cu succes 
noilor sarcini.

PR06RAM DE RAM0
10 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfaitul 
medicului, 8,00 sumarul pre
sei centrale, 9,00 Roza vîntu- 
rilor, 11,00 Fragmente din o- 
pera „Boema" de Puccini, 
12,30 Muzică ușoară, 13,10 
(Tablouri simfonice, 14,00 Mu
zică ușoară cerută de ascultă
tori, 15,00 Concert distractiv, 
16,15 Vorbește Moscova I 17,10 
Fragmente din opera „LakmG" 
de Delibes, 18,20 Program mu
zical pentru fruntași în pro
ducție din industrie șl agri
cultură, 19,10 Estrada artistu
lui amator, 20,30 Muzică de 
dans, 21,25 Concert de estra
dă, 22,20 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 12,35 Frag
mente din opereta „Țara su- 
rîsului" de Lehar, 13,40 Cîntă 
Margareta Pîslaru și Constan
tin Drăghicl, 14,30 Valsuri ne
muritoare, 16,30 interpreți so
vietici care ne-au vizitat țara, 
17,00 Muzică de estradă, 18,05 
Melodii populare romînești 
cerute de ascultători, 20,00 
Din creația compozitorului 
Nicolae Chirculescu, 20,40 Noi 
Înregistrări de muzică popu
lară romînească realizate în 
studiourile noastre, 21,15 Mu
zică de dans, 21,45 Album ar
tistic, 22,00 Muzică distracti
vă In ritm de dans.

CINEMATOGRAFE
10 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Dacă ții Ia mine: AL. 
SAHIA: Călătoriile lui Guli- 
ver; PETRILA: Agrafa albă': 
LONEA: Avionul pleacă la 
ora 9; ANINOASA: Din nou 
dimineață; VULCAN : Profe
siunea doamnei Warren; LU
PENI: Post restant: BARBA- 
TENIS Fii fericită, Ani: URI- 
CANI: Pe urmele braconieru
lui.
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Lucrări ie celui 
Congres a|

SOFIA 8 (Agerpres).
La 8 noiembrie — anunță B.T.A. 

— la Congresul al VIII-lea al Par
tidului Comunist Bulgar au conti
nuat dezbaterile pe marginea ra
portului de activitate al Comitetu
lui Central al partidului.

La ședința din dimineața zilei de b 
noiembrie, prezidată de generalul 
de armată Ivan Mihailov, membru 
el Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
Congresul a fost salutat în nume
le țăranilor muncitori — membri al' 
Uniunii populare agrare din Bul
garia ge Gheorghi Traikov, secre
tar al U.P.A.B.

Au luat apoi cuvîntul Dimităr 
Dimitrov, directorul uzinei de plumb 
și zinc din Kîrdjali și Ivanka Ni- 
kolova, secretar al Comitetului re- 
gîonăt ■fcrr.ik al P.C. Bulgar.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
Stanko Todorov membru al Birou
lui Politic al 
vicepreședinte 
Miniștri.

Ședința de
greșului a fost prezidată de Encio 
Staikov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B. Au continuat 
discuțiile pe marginea raportului 
de activitate al C.C. și a raportu
lui Comisiei centrale de revizie. 
In cadrul dezbaterilor au luat cu
vîntul Ianko Stankov, președintele

de-a! VHI-lea 
P. C- Bulgar

G.A.C.M. din satul Rusokastro, re
giunea Burgas, acad. Todor Pav
lov, președintele Academiei de 
Științe a R.P. Bulgaria, Dobri Dju- 
rov, ministrul apărării naționale, 
Docio Sipkov prim-secretar al 
regiunii Loveci.

Au rostit cuvîntări de salut U 
Siu-Țiuan, membru al C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez, R. Zambrow- 
ski membru al Biroului Politic al 
C.G și secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, K. 
Bacilek, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Georges Seguy, membru su
pleant al Biroului Politic al P.C. 
Francez, Hermann Mattern, membru 
al Biroului Politic 
P.S.U.G., Umberto 
partea Conducerii
Dezsâ Nemeș, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Kim Don Han, membru al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, ministrul învățămîntului su
perior.

Congresul al VIII-lea al P. G, 
Bulgar a fost salutat, de asemenea, 
de tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.G. 
al Partidului Muncitoresc Romîn- 
conducătorul delegației P.M.R. la 
congres.

Lucrările congresului continuă.

al C.C. al 
Ter-r acini, din
P.C. Italian,

■

C.C. al P.C. Bulgar, 
al Consiliului de

după-amiază a con ■

Sesiunea O. I. M.
Cuvântarea delegatului R.P.R.
GENEVA 8 (Agerpres).
La Geneva se desfășoară lucră

rile celei de-a 153-a sesiuni a Con
siliului de administrație al O.I.M.

Luînd cuvîntul pe marginea pro 
blemei 
Vind 
tantul 
mănu, 
formă 
blemă 
proprietății latifundiare și prin a- 
ceasta a relațiilor feudale.

Referindu-se la consecințele so
ciale ale ultimei reforme 
din țara noastră, Grigore 
nu a prezentat un tablou 
rativ al situației țărănimii 
toare sub regimul burghezo-moșie 
resc și în prezent. După colecti
vizarea agriculturii condițiile 
viață ale țăranilor 
îmbunătățit în mod 
tă politicii de cooperativizare

Puternic val de

„măsuri internaționale pri- 
reforma agrară", reprezen
R.P. Romine, Grigore Gea- 
a arătat că noțiunea de re 
agrară presupune ca pro- 
centrală lichidarea totală a

regiunea 
una din 
Franței la 

a cărbune- 
cu șomajul

agrare 
Geamă-
compa- 
muncl-

de 
muncitori s-au 
evident datori-

—=0=—

8 (Agerpres). 
anunță agenția Fran- 

Tribunalul Republicii 
a condamnat la 7

-----------------©-----------------

Inundații în regiunea Torino
TORINO 8 (Agerpres).
După 80 de ore de ploaie 

torențială, in regiunea Torino 
s-au produs mari inundații, 
Din cauza furtunii puternice 
de pe mare numeroase vile șl 
hoteluri de pe Riviera au fost

inundate. Intr-o localitate si
tuată la 40 de km. de Torino 
s-a produs o alunecare de te
ren care a provocat moartea 
a două persoane. Mai multe 
persoane au fost rănite.o

Dezbateri în Camera Comunelor
LONDRA 8 (Agerpres).
La 7 noiembrie au început 

Camera Comunelor dezbaterile în 
problema aderării Angliei la Pia
ța comună. Aceste dezbateri care 
vor dura două zile, au fost des
chise de Heath, lordul Sigiliului 
Privat, care conduce delegația en 
gleză la tratativele de la Bruxelles.

In rezoluția guvernului cu privi
re la această problemă Camerei 
Comunelor i se propune să confir
me hotărîrea de a se duce trata
tive și să ceară guvernului să ducă 
Gsswrfc Tratative la bun sfîrșit. 
( Totodață in această rezoluție

în
fracțiunea parlamentară a partidu
lui laburist a prezentat un amen < 
d ament care reprezintă de fapt un 
vot de neîncredere în guvern. In 
acest amendament, aprobat în ca
drul adunării din 6 noiembrie a 
fracțiunii, laburiștii sprijină ade
rarea Angliei la piața comună „în 
condiții satisfăcătoare", dar sînt 
împotriva aderării ei în condițiile 
asupra cărora s-a și căzut de a. 
cord la Bruxelles, deoarece ele nu 
garantează apărarea intereselor ță< 
rllor Commonwealthului, ale Aso
ciației europene a comerțului li
ber și nici ale 'agriculturii engleze

UN ACT SAMAVOLNIC
PRETORIA
După cum 

ce Presse, 
Sud-Africane
noiembrie la cinci ani închisoare 
pe Nelson Mandela, lider al Par
tidului Congresul național african 
din Republica Sud-Africană, luptă
tor de frunte pentru libertatea po 
poarelor africane. El a fost acuzat 
de „instigare" și de ieșire ilegală 
din țară.

PARIS 8 (Agerpres).
2.500 de mineri francezi au de

monstrat pe străzile orașului Rica- 
marie (departamentul Loire) în 
semn de protest împotriva politicii 
guvernului de restrîngere a pro
ducției de cărbune în 
Loire. Această politică, 
consecințele participării 
comunitatea europeană 
lui și oțelului amenință
pe minerii din bazinul carbonifei 
Loire. La chemarea sindicatului lo
cal al Federației naționale a mi
nerilor, minerii din Loire au ini
țiat o grevă de 24 de ore în spri
jinul dreptului la muncă cerînd 
majorarea salariilor și îmbunătăți
rea condițiilor de muncă.

Timp de două zile, transportul 
‘feroviar din Franța a fost parali
zat de greve de scurtă durată. La 
multe noduri de cale ferată și sta-

Penetrația capitalului
ATENA 8. Corespondentul Ager

pres, AL Gheorghiu transmite s
Asocierea Greciei la piața co 

mună a stîrnit un interes crescînd 
la cercurile de afaceri din S.U.A 
care consideră Grecia un teren fa 
verabil pentru investiții de capi 
tal. In acest scop a sosit la Ate 
na o misiune a cercurilor de afa

w 
greve în Franța 
ții au avut loc mitinguri ale fe
roviarilor care cer anularea sanc 
tiunilor aplicate de guvern parti- 
cipanților la grevele puternice din 
transport în primăvara anului a- 
cestuia. Feroviarii francezi luptă 
totodată pentru majorarea sala
riilor.

De asemenea, muncitorii din in
dustria energetică a țării luptă cu 
înverșunare împotriva atentateloi 
guvernului la dreptul la grevă 
După cum relatează presa la Lven 
a avut loc un miting de protest 
al muncitorilor de la gaze și elec
tricitate împotriva încercărilor con
ducerii direcțiilor locale care au 
dat în judecată cîțiva participând 
la grevele recente de la centra
lele electrice și uzinele de prelu
crare a gazelor din regiunea 
trială Lyon. ,

0

Arabia Saudită și Iordania continuă politica* 
de agresiune împotriva Yemenului

RL-XD 8 (Agerpres).
La numai cîteva zile de la crea

rea așa-zisei „uniuni defensive sau 
dito-iordaniene" al cărui scop mat- 
’turisit este lichidarea revoluției 
din Republica Arabă Yemen con 
ducătorii regimurilor feudale din 
Arabia Saudită și Iordania au pășii 
la noi acțiuni concrete în această 
direcție. Paralel cu intensificarea 
atacurilor armate împotriva tine 
rei republici yemenite, guvernul 
saudit și-a anunțat hotărîrea de « 
rupe relațiile cu R.A.U. care spri-

-=r~---------- .

american în Grecia
ceri și industriale din 
va rămîne în Grecia timp de o lu
nă. In cadrul unei conferințe de 
presă, membrii misiunii americane 
au 
de 
de 
In 
te 
re"

S.UA, care

arătat că scopul sosirii lor este 
a studia posibilitățile efectuării 
investiții americane în Grecia, 
acest scop ei au prezentat pes- 
500 de propuneri de „colabora- 
cu firmele grecești.

Jlnă, după cum se știe, din punct 
«ie vedere politic și militar, nou! 
regim instaurat în Yemen. Ca pre
text pentru ruperea relațiilor, gu 
vernul saudit se referă la bom
bardarea unor sate din regiunea 
Jizane (port saudit la 
șie) de către 
care urmăreau 
revoluționari 
imam El-Badr.

In timp ce 
ceda la ruperea relațiilor cu 
R.A.U., cealaltă membră a „uniunii 
defensive". Iordania, trecea și ea 
la noi acțiuni împotriva Yemenu
lui. După cum transmite agenția 
M.E.N., regele Iordaniei Hussein s-a 
aflat într-o vizită secretă în pro
tectoratul englez Beihan. situat la • 
frontiera cu Yemenul El a-aS^ul 
aci consfătuiri cu emirul Beihanu • 
lui, precum și cu căpetenii ale 
contrarevoluționarilor vemeniți. In 
același timp au sosit în protecto
ratul Beihan 3.000 de soldați și ofi
țeri iordanieni.

_=©=_

avioane 
un grup 

partizani

Marea Ro- 
ale R.A.U. 
de contra- 
ai fostului

Arabia Saudită pro • 
la ruperea

Rezultatul alegerilor din S. U. A
WASHINGTON. — Rezultatul a- 

legerilor arată că partidul demo
crat și-a menținut controlul abso
lut atît în Senat, cit și în Camera 
Reprezentanților. In Senat au fost

aleși 68 democrați și 32 republi
cani, în Camera Reprezentanților 
259 democrați și 176 republicani, 
iar în postul de guvernatori 
democrați și 14 republicani.
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STRAUSS
In noaptea de 26 spre 27 octom

brie, locuitorii Hamburgului care 
treceau întîmplător pe strada unde 
este situată Casa presei, erau în
dreptățiți să se creadă cu 29 de 
'sui în urmă, pe vremea tristelor 
incursiuni banditești ale detașa
mentelor S.A. care începuseră sa 
terorizeze Germania. Un „detașa 
ment de siguranță" din care făceau 
parte și foști SS-iști ca, de pildă. 
Konrad Zimmer, a pătruns în a- 
cest imobil în care se află re
dacțiile cîtorva ziare, l-a ocupat 
si a răscolit întreaga arhivă a re
vistei „Der Spiegel", în căutarea 
unor documente compromițătoare.

In același timp, principalii re
dactori și conducători ai revistei 
erau arestați la domiciliile lor din 
Hamburg sau Bonn. Konrad Ahlers 
redactor șef adjunct, care își pe
trecea concediul la Malaga, în 
Spania, a fost arestat în aceeași 
«i de poliția franchistă și două zile 
mai tîrziu era predat poliției din 
R.F.G.

Cu ce a păcătuit revista „Der 
Spiegel", care reflectă punctul de 
vedere al unei părți importante a 
opiniei publice burgheze din Ger* 
mania occidentală ? Gu două săp - 
tămîni în urmă, „Der Spiegel" pu-

SE RĂFUIEȘTE...
blicase un amplu reportaj despre 
manevrele de toamnă ale Bundes- 
wehrului, denumite convențional 
F silex 62. Citînd părerile unor 
specialiști de la statul major și 
ale unor comentatori militari cu- 
noscuți, „Der Spiegel" atrăgea a-' 
tenția că concepția strategică a 
Bonnului este falimentară întrucît 
pornește nu de la necesitățile apă
rării, ci de la ideea unei agresiuni 
spre răsărit, cu folosirea armelot 
nucleare, care nu ar putea să ducă 
decît la nimicirea Republicii Fede 
rale.

Nu era pentru prima oară clnd 
„Der Spiegel" își permitea să-l 
atace pe ministrul de război al 
R.F.G., Strauss. Acesta avea o ve
che răfuială cu redactorii lui „Der 
Spiegel" primii care acum doi ani au 
pus în discuție responsabilitatea lui 
Strauss în „Afacerea Fibag". 
Ziarele vest-germane scriu că nu 
a simplă coincidență a făcut ca 
operațiunea polițienească împotriva 
Iui „Der Spiegel" să aibă loc 
exact a doua zi după ce comisia 
Bundestagului îl scosese aproape 
basma curată pe Strauss în „Afa
cerea Fibag". , Acțiunea este o 
răzbunare a lui Strauss", scria 
„Le Monde" imediat după aresta
rea ziariștilor.

Dar, de la dorința de a se r3- 
fui cu niște ziariști care i-au sub
minat prestigiul și pînă la însce
narea unui proces de „înaltă tră
dare", Strauss a trebuit să pai- 
curgă dintr-un salt etapele care 
despart așa-zisa democrație bur
gheză de teroarea cea mai fățișă. 
Ziaristul Willy Frischauer scrie în 
„Evening Standard" că „acțiunile 
gestapoviste ale siguranței de la 
Bonn au arătat că guvernul Ade
nauer — Strauss a renunțat la 
masca sa democratică" și-1 com
pară pe Strauss cu von Papen, 
care, prin acțiuni asemănătoare, 
i-a netezit calea lui Hitler.

Ridiculul acuzației aduse revistei 
«Der Spiegel" este scos în eviden
tă de întreaga presă occidentală, 
care arată că „Der Spiegel" nu 
a făcut decît să critice o strate - 
gie agresivă, primejdioasă pentru 
pacea Europei.

Este lesne de înțeles enervarea 
pricinuită revanșarzilor vest-ger- 
mani de criticarea planurilor lor 
nebunești și în același timp este 
clar cît de mult s-au bucurat că 
nu, în sfîrșit .prilejul să-i pedep
sească pe criticii incomozi de la 
, Der Spiegel".

Protestul opiniei publice împo
triva acestei samavolnicii neobiș

nuite chiar și pentru R.F.G. a fost 
atît de vehement încît era pe cale 
să provoace o criză de guvern. Mi
nistrul justiției, Stammberger, care 
este liberal-democrat, nu fusese ținut 
la curent cu întreaga afacere, ceea 
co l-a determinat să amenințe cu 
demisia împreună cu ceilalți mi
niștri liberal-democrați. Cum Ade
nauer nu dorea o criză de guvern 
tocmai acum cînd se pregătește să 
se întîlnească cu președintele Ken
nedy, a preferat să dea o mică 
satisfacție acestor miniștri, desti- 
tuindu-i pe cei doi secretari de 
stat „vinovați" de neinformarea lui 
Stammberger. Liberal-democrații 
s-au împăcat și criza a fost evi
tată.

In Bundestagul vest-german au 
loc însă dezbateri furtunoase, pro
vocate de conflictul între indigna
rea opiniei publice și dorința Iul 
Adenauer de a-i înăbuși glasul.

Redactorii revistei vest-germane 
sînt în continuare arestați și aș
teaptă să fie judecați, dar minis 
trul de interne și Adenauer însuși 
vorbesc despre ei în parlament ca 
despre niște criminali dovediți. A- 
ceasta îi determină pe corespon
denții de presă din R.F.G. să pre
supună că justiția vest-germană nu 
va proceda mai corect decît a 
făcut-o poliția și că ziariștii de la 
„Der Spiegel" au fost condamnați 
încă înainte de a fi judecați.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani. Str. Republicii ar. 56 Tel. interurban 322s automat 269.

HANOI. — La 7 noiembrie a pă, 
răsit Hanoiul, plecînd spre patriot 
prințul Suianuvong, vicepreședinte' 
al Consiliului de Miniștri în gu
vernul provizoriu de coaliție al 
haosului și președintele C.C. al 
Partidului Neo Lao Haksat. El s-a 
oprit la Hanoi venind din Uniunea 
Sovietică.

POZNAN. — La Poznan are loc 
un deosebit eveniment cultural — 
cel de-al 4-lea concurs internațio
nal de vioară ,.H. Wieniawski". 
Inițiat încă din anul 1935, ultimul 
concurs a avut loc tot la Poznan 
în anul 1957.

ISTANBUL, instituțiile de invit- 
țămint din Turcia au nevoie de 
10 000 de profesori. Această situa 
tie împiedică mii de tineri să În
vețe. Ei cer rezolvarea de urgen
tă a problemei învățămîntului 
„Vrem să învățăm", sub această 
lozincă a avut loc la Izmir o mate 
demonstrație a absolvenților care 
nu pot continua studiile. O demon
strație asemănătoare a avut ioc în 
orașul Diarbakîr.

ATENA. — La Atena a fost sem
nat un acord cu privire la două 
împrumuturi pe care S.U.A. urmea
ză să le acorde Greciei.

Presa greacă atrage atenția asu
pra condițiilor neavantajoase pen
tru Grecia în care sînt acordate 
aceste împrumuturi, însumînd 10 
milioane dolari. Ele sînt prevă
zute pe termene de 15—20 de ani 
cu dobîndă anuală de 4,5 la sută.

NEW YORK. — in seara zilei de 
7 noiembrie a încetat din viață. în 
vîrstă de 78 de ani, cunoscute^ 
îruntașă a vieții publice din S.U.^T 
Eleanor Roosevelt, văduva /ostului 
președinte al S.U.A., F. D. Roose
velt. j
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