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Noi succese ale colectivelor 
din Valea Jiului

Sector fruntaș în întrecere
In luna curentă la mina Ani- 

noasa primul loc în întrecere f. 
ocupă minerii sectorului I. Din a 
batajele acestui sector au fost ex 
trase în perioada 1—8 octombrie 
950 tone de cărbune peste sarci
nile de plan. In același timp, pro
ductivitatea obținută pe sector în 
trece pe cea planificată cu peste 
400 kg. de cărbune pe post. Cele 
mai frumoase rezultate în cadrul 
sectorului au fost dobîndite de mi
nerii din brigada condusă de Da 
»d loan care lucrează într-un aba 
taj frontal în stratul III. In acest 
abataj s-a făcut o plasare judi- 

'’■■iaTasă a forței de muncă, iar în 
ț^chimbul de tăiere s-a dat un ar-

tificier în plus. Minerii de aici au 
reușit astfel să depășească pia
nul de producție cu 280 tone de 
cărbune și să obțină un randament 
superior celui planificat cu 1,270 tone 
de cărbune pe post. Realizări însem
nate au 
duse de 
Aurel și 
cind cu
cele prevăzute cu 1 
bune pe post aceste 
tras peste plan între 120- 160 tone 
•le cărbune.

Cei mai bun , primiți 
în rîndurile 

candidaților de partid

obținut și brigăzile con
Mănăilă Vasile, Cristea 

Angheluță 
randamente

în ultimul 
de primire. O atenție 
fost acordată primirii 
candidaților de partid 
buni muncitori din ca-

Enache. Mun- 
mai mari, ca 
tonă de căr- 

brigăzi au ex-
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Brigada randamentelor înalte
Una din cele mai bune brigăzi 

de la mina Lonea este cea condu
să de comunistul Danciu Moise de 
la sectorul V. Minerii din această 
brigadă folosesc în abatajul came
ră nr. 0506 blocul Jieț. armarea 
mixtă, iar la baterea 
foratoare pneumatice 
nînd randamente 
vansare sporite, 
de pildă, brigada 
mentul planificat 
cărbune pe post
avansare de peste 190 m., adică 
a reușit să extragă 2 cîmpuri pe 
schimb și aripă de abataj. Aceasta 
a făcut ca planul de producție să 
fie depășit cu 171 tone de 
In luna aceasta brigada a 
un randament de 7,35 tone 
bune pe post față de 6,08
planificat. In privința creșterii 
ductivitătii muncii în abataj 
gada lui Danciu Moise se situează 
pe primul loc pe exploatare.
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MEZINUL

găurilor per- 
rotative obti- 
viteze de a- 
luna trecută

și 
In
a depășit randa- 
cu 1,5 tone de 
și a realizat o

cărbune 
obținut 
de 
cît

căr- 
este 
pro 
bri-

care tovarășii Moldovan 
Perdi Ștefan, Sedlacec Eu 
Brustureanu Gheorghe, au 
în discuțiile lor că tova-

Biroul organizației de bază 
P.M.R. nr. 2 de la preparația Pe- 
trila și-a îmbunătățit 
timp munca 
deosebită a 
în rîndurile 
a celor mai
drul sectorului.

In adunarea generală a organi
zației de bază ținută recent, a fost 
discutată cererea de primire în 
rîndul candidaților a tinărului su
dor Covercă Gheorghe. Comuniștii, 
printre 
Traian, 
gen și 
apreciat
rășul Covercă Gheorghe se numără 
printre cei mai buni muncitori din 
sector. Vorbitorii i-au făcut și cî- 
teva recomandări, după care, adu
narea generală a organizației de 
bază a votat în unanimitate pri
mirea lui în rîndurile candidaților 
de partid.

sînt mai mtriți

ăla mic. S-a făcut 
miner ca fratele

BERCEA IOAN
corespondent
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vărul său Koloman 
me-
Far-

Bobinatorul Țintea Petru 
este unul dintre fruntașii a- 
telierului de cassr*; continuu 
de la A.C.R.E.V.

tag Clișeul ni-1 prezintă lucrînd 
rta rebobinarea unui motor de 

curent continuu de 20,6 kW.

Producție de calitate
La mîna Lupeni minerii desfă

șoară o vie activitate în domeniul 
îmbunătățirii continue a calității 
cărbunelui. Cele mai bune rezul
tate în această direcție le-au ob
ținut colectivele sectoarelor I B 
și III. Aplicînd pe scară tot mai 
largă metoda pușcării selective și 
a alegerii 
taje și la 
cărbunelui, 
ultimele 3
cel admis la sectorul I B cu 7 
sută, iar la sectorul HI cu 2 
sută.

Sistului vizibil în aba- 
punctele de încărcare a 
procentul de cenușă 
luni a scăzut fată

ÎD 
de 
la 
la

Viteze spanie de avansare 
la luretlle ie pregătiri

Realizarea integrală a planului 
lucrărilor de pregătiri constituie 
principala premisă în vederea asi
gurării de fronturi suficiente de 
lucru pentru sporirea producției de 
cărbune. Ținînd seama db- acest 
lucru, la mina Uricani se pune un 
mare accent pe efectuarea la timp 
a lucrărilor de pregătiri. In acest 
scop, din ințiativa organizației de 
partid, în toate brigăzile de pregă
tiri lucrează mineri bine pregătiți, 
capabili să organizeze munca în 
așa Iei Incit să se obțină viteze 
sporite de avansare și în același 
timp, lucrări trainice, de calitate. 
In acest an, viteza medie de 
sare planificată a fost de 50 
lună. Brigăzile conduse de 
rășii Sorescu Constantin, 
Constantin, Drăghici Aurel 
Carol au realizat avansări 
mai mari, fapt care a permis 
obțină o avansare medie de

ÎNSEMNĂRI 
DE REPORTER

avut loc 
în urmă 
tineri de 
din ei se

să-l întil 
cu

SĂRBĂTOARE PE
La balcoanele unui bloc nou, 

ridicat în roșu in centrul ora 
șului Petrila, constructorii au 
arborat drapele. Pînă acum 
citeva zile, pe panoul de pe 
acest bloc în construcție scria : 
„Blocul A. Termen de preda 
re: 15 XII 1962. La acest o- 
biectiv lucrează echipa de zi
dari a tov. Budică Gheorghe 
care s-a angajat să termine 
lucrările 
pînă la 
In locul 
rut un 
text: „Blocul A. 
va fi predat la 7 Noiembrie1

...In urmă cu 4 luni, în mij
locul verii, pe terenul unde se 
ridică azi blocul A, a început 
o muncă febrilă, o bătălie o 
bișnuită pentru zilele noastre 
Si măreață prin semnificația 
ei. Un grup de tineri construc
tori a început să demoleze clă 
dirile vechi, să curețe terenul 
sî să sape fundații.

— Brigada noastră se anga 
iează să execute noul bloc cu 
10 zile mai devreme de terme
nul stabilit. — s-a angajat a 
tunci. la începerea lucrărilor, 
comunistul Budică Gheorghe 

jAeful brigăzii de zidari căreia 
* s-a încredințat clădirea blo

cului A. Asemenea angaja 
mente și-au luat și fierarii- 
betonisti, instalatorii.

Lotul T Petrila s-a transîor 
mat într-un adevărat cîmr>

de zidărie și tencuieli 
data de 16 X 1962“ 
acestui panou a apă- 
altul cu următorul 

Acest bloc

de bătălie, de muncă Însufle
țită. După turnarea fundații 
lor de betoD, zidurile blocului 
s-au luat parcă la Întrecere cu 
Discurile dealurilor din Impre 
jurimi. Pe zi ce trecea ele se 
ridicau tot mai sus. Cei 20 de 
zidari din brigada lui Budică 
Gheorghe urcau schelele di
mineața și coborau abia seara. 
Munca nu contenea nici noap
tea. In jurul blocului s-au a- 
prins reflectoare puternice, 
făcînd ca întreaga construcție 
să fie scăldată într-o lumină 
puternică. Și în bătaia aces 
tor raze puternice, brigada lui 
Lungu Traian monta fîșiile de 
prefabricate și turna betoa- 
nele pentru centuri. Totodată 
o altă echipă aproviziona 
punctele de lucru pentru a 
dona zi cu cărămizi și mortar, 
pregătind terenul pentru zi
dari. Dar nu numai ziua a. fost 
despărțită in 3, construcția in 
săși a fost împărțită in 3 
tronsoane, creîndu-se posibili
tatea ca toate lucrările să se 
desfășoare simultan. într-un 
ciclu de producție neîntrerupt. 
Zidarii lucrau cot la cot cu 
fierarii betoniști si dulgherii. 
1ntr-o întrecere vie. entuzias
tă. Zidarii Pudică Nicolae. 
Trancă Petru Fulger loan, 
fierar-betonîștii Larion Con 
stantin, Oșvat loan, dulgherii 
Kiss Ludovic. Baju Francisc, 
comuniști și tovarăși din ac

avan 
m. pe
tova- 
Rudik 

IUva 
mult 

să se 
54 m.

ȘANTIER
tivul fără de partid, iată doar 
cîțiva dintre insuflețitorii a- 
cestei întreceri. Reducerea ter
menului de execuție a noului 
bloc a devenit o chestiune de 
cinste și prestigiu pentru fie
care constructor.

S-a întîmplat ca prin Intlr-

— Ai auzit că s-o întors 
Bartha din Cehoslovacia ?

— Care, Deneș ?
— Nu, Nicolae.
— Apăi 

Bartha ?
-- Asta-i 

și el tot 
său Deneș.

— Și ce-a făcut în Ceho
slovacia ?

— El. cu 
și inginerul 
canic șef
kaș Emeric au 
fost într-un 
schimb de ex
periență în ba
zinul Ostrava.

— Frumos. Și eu m-aș fi dus 
dar...

Această discuție a 
cu citeva săptămîni 
intre doi mineri mai 
la mina Dîlja. Unul 
arăta nerăbdător
nească pe tînărul Bartha 
care era bun prieten.

...Minerii din schimbul I au 
ieșit din mină. In fața puțu 
lui central, un miner înalt, 
spătos, cu fața rotundă și ru
menă se opri citeva momente 
și privi în jur. Deodată se 
auzi o voce :

— Deneș, după ce faci baie 
să treci pe la birou.

— Asta o făceam și fără in
vitație — răspunse cel che
mat. Apoi se îndreptă spre 
baia minei. In ușă se întîlni 
cu un tînăr.

— Tovarășe Bartha, 
nu-î în schimb ?

— Nu, e la noapte, 
ce întrebi ?

— Vreau să vorbesc 
să-mi spună ce-o văzut 
hoslovacia

— Are să-ți spună.

Nicolae

Dar de

cu el, 
in Ce-

I. DUBEK

Eu am 
vorbit cu el o oră întreagă și 
tot n-o terminat de povestit 

— O să-l intîlnesc eu dumi
nică dimineața și atunci dis 
cutăm.

— Venițî la mine acasă, o 
să vă simțiți bine. Vreau să 
aflu 
perii 
tode 
rilor

și eu cum muncesc mi- 
din Cehoslovacia, ce me- 
folosesc la săpatul puțu- 
de mină, să învățăm șl

(Continuare in pag. 3-a)

Un bloc nou cu 30 de apartamente moderne construit în 
numai 4 luni, a răsărit in centrul Petrilei.

Constructorii, 
din Vulcan att 
in lucru un 
număr însem • 
nat de blocuri, 
d'intre care 
patru cu 200 
de apartamen
te trebuie pre-'- 
date în anul a - 
cesta. Dintre’ 
acestea, ei au 
predat în folo
sință blocul P 
cu 24 aparta
mente, iar a- 
cum au pre
zentat spre re
cepție și blocul 
R, cu 36 apar
tamente.

IN CLIȘEU : 
Vedere a celor 
două noi blo 
curt 1

noi de la ei. Vreau ca brigadă 
noastră să fie în fruntea tu
turor celorlalte brigăzi card 
lucrează la puțuri în Valea 
Jiului.

— Apoi pînă acum nu ștați 
destul de bine ?

— Ba da, dar trebuie să 
stăm și mai bine...

...In biroul sectorului se a- 
flau mai mulți oameni. Cind, 
intră Bartha, privirile celor del 

față se îndrep
tară asupra iui. 

Tovarășe Bar
tha, știi cit 
aveți minat în 
puț de dnd 

l-ați început ?
— Chiar sigur, sigur nu știu, 

dar trebuie să fi ajuns la 190 
de metri.

— 200 de m. ați săpat — in
terveni inginerul Farkaș Eme
ric.

— Nu-i rău, dar puteam săi 
stăm și mai bine. Ne-am obiș-' 
nuit cu cofrajul metalic și oa-i 
menii știu ce au de făcut.

-- Asta-i un record pe Va
lea Jiului — interveni cineva' 
In vorbă.

— Pînă ajungem să munelm 
ca minerii sovietici și cei din 
Cehoslovacia trebuie să mal 
punem puțin umărul, să ne 
perfecționăm munca, să o or
ganizăm așa cum trebuie. Mi-a 
spus Nicolae cum muncesc mi
nerii în Cehoslovacia, 
să. lucrăm și noi.

După plecarea lui 
In birou se încinse o

Așa o

Bartha, 
discuție, 

—. Toată familia lui Bartha, 
si bătrlnul care-i pensionar, și 
Deneș, și Nicolae sînt oameni 
„ambițioși". Muncitori har
nici și pricepuți. Le place să. 
facă lucru bun. Sînt modeștii 

nu le place să vorbească de'
FLAVIU ISTRATE

Șl

(Continuare în pag. 3-a)
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Post U.T.M. de control 
cu activitate rodnică
Postul U.T.M. de control de 

la secția mecanică a Uzinei 
de reparat utilaj minier Pe
troșani desfășoară o vie acti
vitate

La gazeta postului sînt re
liefate cele mai însemnate rea
lizări ale colectivului, sînt 
popularizați fruntașii în pro - 
nesul de producție și sînt com 
bătute lipsurile din munca 
unor tineri din secție.

Chiar în ediția actuală este 
criticată atitudinea tov. Cer
chez Silviu care a rebutat cl- 
teva piese.

Venind în ajutorul acestui 
tînăr și a altora postul U.T.M. 
de control indică măsurile ce 
trebuie luate pentru • evitarea 
unor asemenea neajunsuri pe 
viitor.

Activitatea postului U.T.M. 
de control de la secția meca
nică trebuie să servească drept 
exemplu pentru celelalte pos
turi U.T.M de control din sec
țiile uzinei.

BERTOTI IOAN 
corespondent
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>e*ale vînzătorilor O. A. 1). L. F.
Cînd ochiul înșeală...
In zilele de toamnă, unită

țile O.A.D.L.F. sînt mult vizi
tate de gospodine.

Vînzarea se face insă 
atît de repede incit ochii clien- 
ților nici nu pot să urmă
rească cîntărirea mărfurilor 
cumpărate. Că se lucrează re
pede nu-i rău. Dar în unita
tea O.A.D.L.F. din orașul nou 
Uricani graba la cintărire se 
face pe punga cumpărătoru
lui. Mai exact la 50 kg. marfă 
cumpărată lipsesc cite 5-7 kg.

Se pare că ochiul vinzăto- 
rului se înșeală, dar cum se 
explică faptul că niciodată nu 
„nimerește** să cintărească 
exact cantitatea plătită.

—fi gestionara are multe 
cunoștințe

La punctul de desfacere 
O.A.D.L.F. din Petrila este ges-

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

MICĂ PUBLICITATE
j • Sectorul gospodăresc al minei 
Lupeni anunță pe această cale, că 
prin „grija" sa deosebită față de 
cei care folosesc baia minei a gă
sit mu nou procedeu de călire a 
organismului: Îmbăierea cu apa
rece, la ieșirea din șut, geamuri 
sparte și neutilizarea ventilatoru
lui aeroterm pentru uscarea haine
lor.

Conducerea minei este rugată 
să „premieze" pe acei care intro
duc astfel de procedee „ingenioa
se".

• Sectorul I.C.O. Lupeni vinde 
în cantități mari rate și gîște pen
tru locatarii de pe strada Gheor- 
ghe Șincai unde a înființat un 
„eleșteu" cu ajutorul unei conduc
te sparte de cîteva luni.

Cei interesați se pot adresa to
varășului Zeleneak, șeful echipei 
de întreținere instalații apă ori 
conducerii sectorului I.C.O. Lupeni.

o Conducerea I.L.L. Petroșani în
științează locatarii blocurilor din 
cartierele Livezeni-Petroșani și Vis- 
coza-Lupeni și anume pe acei care 
locuiesc la încălzire centrală. că 
apa caldă necesară pentru baie st 
spălat se poate obține numai... uti- 
lizîndu-se mașinile de gătit ori du
surile de la... baia populară din 
Petroșani. Lămuriri suplimentare se 
pot primi de la fochiștii stațiilor 
de termoficare ori chiar de la con
ducerea I.L.L.

• Factorul poștal Preotu, care 
distribuie poșta în cartierul 80 de 
case Lupeni, informează că cita
țiile sosite pentru acei care urmea
ză să se prezinte la Oficiul de 
prevederi sociale din Petroșani, 
pentru decizii de pensionare, în- 
cepînd din această lună, nu se 
mai înmînează In ziua ctnd sosesc 
ci după ce își fac stagiul, de 3—4 
zile în tolba factorului poștal.

Pentru orice alte lămuriri a se 
adresa tovarășului Doreanu, diri
gintele poștei din Lupeni, ori chiar 
factorului în cauză. 

tionară Berinde Emilia. Mai 
zilele trecute, ce i s-a năză
rit ? Să facă „ordine" între 
cumpărătorii de cartofi, emi- 
țînd bonuri cu numere de or
dine după care să se facă des
facerea cartofilor. Zis și făcut. 
Și cum gestionara are multe 
cunoștințe, aceasta le-a dat 
cite 2 și chiar 3 bonuri, iar 
mulți alți cumpărători n-au 
primit nici unul.

Se spune că gestionara Be
rinde are multe cunoștințe și 
după cum a făcut „ordinea** 
ta vînzarea cartofilor se ade 
veresc cele spuse.

„N-aduce amil ce aduce 
ceasul"

Această veche zicătoare 
populară și-a adeverit din nou 
temeinicia. Șl lată cum.

De la înființarea unei uni
tăți O.A.D.L.F. în cartierul 
Crividia din Vulcan au trecut 

multe luni.
i Gestionara ma- 
! gazinului, Vla- 
I siu Maria, a 

cîștigat sim
patia gospodi
nelor din car
tier — cumpă
rătoare obiș
nuite ale măr
furilor puse în 
vînzare de 
gestionară.

De la o vre
me însă, mai 
precis, de cum 
a început sezo-

Neluțu înci e mic, n-are nici șase ani dar 
din cele povestite de tatăl lui, minerul 
Butnaru Romulus, a aflat că porțile clu
bului sindicatelor din Lupeni sînt deschise 
nu numai pentru cei mari, ci și pentru

copiii de virsta lui. Și intr-o si, tatăl lui l-a luat cu sine la 
club, unde Neluțu s-a lntilnit cu zeci de copil, la cercurile 
de balet, artă plastică, muzică și In sala de lectură, unde 
tocmai se ținea o dimineață de basme pentru cel de virsta 
lui.

Iată-1 la ieșirea din club povestindu-i tatălui său ctte 
lucruri noi a văzut In această casă a culturii.

Arhitectura vechiului $1 noului Uzbekistan
Ca și oamenii, orașele au desti

nul lor, fata lor, problemele lor. 
Ca și asemănările (uneori abia 
perceptibile) între membrii unei 
mari familii, orașele unei anume 
țări, și ale unui anumit popor sînt 
înrudite prin aceea unitate de ne 
tăgăduit care constituie, în înțe
lesul larg al cuvîntulut un stil na
tional.

Am văzut multe orașe din Uzbe
kistan, felurite ca vîrstă și ca așe
zare. Unele, bunăoară Samarcandul, 
sînt așa vechi îneît originea lor 
este învăluită în legende i altele 
ca Șirtșik sînt tinere, mai tinere 
ca însăși statul sovietic.

Aspectul exterior al acestor ora 
șe este determinat de principiile 
urbanisticii și arhitecturii care s-au 
construit în cursul istoriei de ve
getația luxuriantă sau de cerul al
bastru — intens inundat de un 
soare dogoritor.

Umblînd prin Uzbekistan, mi-am 
dat seama cit este de nimerit cali
ficativul de „însorit" cum i se dă 
adesea. In fiecare zi, cerul acela 
întins peste stepe îmi evocă firma 
mentele aurite din miniaturile me
dievale, văzute cu ochii copilului 
în cărțile despre 1001 de nopți.

Afli în Uzbekistan orașe a căror 
monumente poartă pecetea căută
rilor multi-seculare ale geniului 
popular. Umblînd pe sub porticelele 
lor, străbați galerii urbane d» mu* 
zee păstrînd cu respect capodope
rele arhitecturii timpurilor trecute. 
In unele locuri, chiar monumentele 
ele inșii e imprimă trăsăturile e- 

nul conservării fructelor și 
legumelor, al aprovizionării de 
iarnă cu cartofi, conștiincioa
sa gestionară s-a schimbat 
dîntr-o dată. A început să 
pună la cîntar resturi rezul
tate din păstrarea irațională 
a mărfii, cartofi amestecați 
cu pietre, coji de ceapă și... 
pămlnt. La sesizarea gospodi
nelor ea a răspuns foarte la
conic : „Cui nu-i convine 
n-are decit să reclame" (dar 
nu In condica de reclamații...).

N. R. La toate aceste obi
ceiuri improprii comerțului 
nostru socialist ce are de spus 
conducerea O.A.D.L.F. din Pe
troșani ?

UN OM
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„SERIO S“
II găsești peste tot. La piață, in 

maqazinul alimentar, pe stradă, la 
cinematograf, la stadion. Dat mai 
ales la stadion. Peste tot este pre
zent cu „sfatul" lui, cu observații
le lui, cu părerile lui, chiar și a- 
tunct clnd nu i le cere rumeni.

Stai de vorbă cu el și ai im
presia că e cel mai bun dintre oa
meni. E un film bun. Țoală lu
mea așteaptă la tind la bilete. $1 
el așteaptă. Casierița nu a venit 
încă. Intre timp omul intra cu tine 
in vorbă. E așa de amabil, așa de 
Îndatoritor, de politicos. Dar iată 
că se deschide ghișeul și casierița 
își face apariția. Omul începe să 
se frăminte, își pune în mișcare 
umerii, coatele. De necrezut, cel 

★

sențiale construcțiilor mari, săltate 
îndrăzneț în jurul lor. Armonia de 
stil se caută și se păstrează

Am trecut prin orașele străvechi 
din sudul Uzbekistanului: Buhara 
Hiva și Samarcand. Ele nu slnt însă 
singurele orașe străvechi. Mai pu 
țin păstrate și mai la margine» 
republicii se află anticele cetătui 
odinioară atît de înfloritoare Ter
mez, Marî Karși, Horesmul ș.a.

Buhara este ca o cetate care 
povestește istoria milenară a arhi-

oooooeoeocoooaoeoeoooooooooeoooooooo

Note de călătorie
aooooooooooeoeoooooooooooeoooooooocx-

lecturii din Asia Centrală. De la 
mausoleul vechilor conducători, 
din dinastia Samanidă, pînă la pa
latul ultimului emir (veacul XIX) 
poți urmări etapele evoluției arh: ■ 
tecturii locale.

Samarcandul trezește în imagina
ția noastră strălucitoarea epocă a 
lui Timur hanul cunoscut mai 
ales sub numele de Tamerlan. (Este 
vorba de faimosul Timur cel 
șchiop, care și-a trimis oștile îm
potriva lui Baiazid, sultanul turci
lor, dînd astfel un prețios răgaz 
voevodului Țării Romînești, Mircea 
cel Bătrîn în lupta pentru neatîr- 
nare din veacul XIV). Urmașii ma
relui conducător și organizator de 
oști, timurizii au dus o vreme fai
ma strălucitei cetăți.

Hiva a păstrat și azi aspectul

înălțată pe un 
'deal conic, ve
chea cetate a 
Devei domină 
pînă hăt depar
te întinsa cim- 
pie a Mureșului. 
De aici de sus, 
ochiul ager al 
străjerului scru
ta zarea dînd 
alarma cînd în 
depărtare se i - 
veau hoarde
le cotropitori
lor. Zidurile 
vechite stau 
să mărturie 
vieții 
clum
pentru libertate 
a strămoșilor 
noștri.

în- 
în- 

a
de zbu- 
și luptă

care pînă acum era așa de serios 
s-n transformat radical.

— Ce te împingi, tovarășe, stai 
binișor, că mai călcat pe picior l 
(Cui s-o fi adresînd, doar el >i 
împinge pe alții și nu alții pe el f).

Intre timp a mai cîștigat un loc. 
A reușit să-1 scoată din rînd pe 
cel din fata lui. întinde mîna peste 
capetele celor din față și o vîrâ 
pînă sub nasul casieriței.

— Te rog... (I) două bilete de la 
patru, șapte de la șase, cinci de 
la opt și încă două de ia șase 
pentru mine, vezi numai să fie 
locuri bune. Dacă se poate pe la 
mijloc.

/I reușit. A luat biletele cu doua 
minute mai de vreme. La plecare 
Ui zîmbește radios.

— Ai văzut, dom’le ? Dacă nu 
iorțezi puțin nu mal ajungi la rînd 
Sau :

Echipa favorită a avut de sus 
ținut acasă un meci mai greu. Toată 
lumea e in fierbere. Antrenori, ju
cători, public. Dar mai ales „si< 
porterii".

In siîrșit, tribunele s-au umplut 
oină la refuz, fiecare și-a ocupat 
locul lui, iar care nu vrea să ocu 
pe Ioc în tribune se postează lin- 
oă gard (aviz organizatorilor I)

Arbitrul fluieră și jucătorii fșr 
fac apari fia pe teren în pas aler
gător. Pînă acum omul nostru a 

tipic al unui oraș feudal clădit în 
epoca uneia din ultimele hanate 
uzbece. Dar nestăvilitul avînt al 
construcțiilor sovietice se vede și 
aici, ca peste tot. Străzile înguste, 
incîlcite, cartierele haotice și în
grămădite, cu case de lut fără oc- 
nițe la stradă și cu curți interioare 
avînd adesea la mijloc cuptorul, 
dispar fără a lăsa urme. Prețioa
sele monumente ale arhitecturii se 
bucură însă de o mare îngrijire. 
Am văzut desfășurîndu-se lucrări 
de construcții și cercetări meto
dice și restaurări fidele.

In Tașkent întilnești deopotrivă 
arhitectura străveche din .Orașul 
vechi" combinată cu formele noi, 
folosind motive localnice ca și cele 
mai bune achiziții ale arhitecturii 
sovietice. Aici constructorii se cioc
nesc mereu cu obstacolul pe care-1 
constituie arhitectura inițial moș
tenită din epoca feudală.

Sub acest raport este mult mai 
ușor de a crea orașe noi pe locuri 
odinioară sterpe. Așa, începînd din 
1932 s-a ridicat orașul Svlcik, tnare 
centru industrial cu clădiri confor
tabile, cluburi, cinematografe, ma
gazine, școli, grădinițe de copii și 
superbe clădiri administrative, toa
te după un plan bine determinat. 
In locurile odinioară moarte ale 
„stepei flămînde", transformate prin 
irigații într-una din cele mai im 
portante regiuni de bumbac din 
Uzbekistan, crește de cîtiva ani o- 
rașul Iangui-Er cu cartiere bine 
amenajate, moderne.

Intr-o regiune unde irigația are

stat cuminte la locul lui. A discu
tat cuminte despre una, despre al
ta. Și mai ales despre meciuri)* 
din etapa respectivă. Odată cu 
fluierul arbitrului s-a petrecut și 
transformarea miraculoasă. „Serio
sul" Începe să se frăminte.

Intre timp, pe teren s-a comis 
un fault. El n-a fost atent la faza 
dar a văzut că echipa locală be
neficiază de lovitură. A băgat doua 
degete in gură și a început să 
fluiere.

— Cine v-a Învățat să jucat) 
așa, bă ?

Sau la o fază confuză crede el 
că echipa favorită a fost deza
vantajată : Bă, arbitruie cine ți-e 
pus fluierul în mină ? — Huoo 
huoo... și apoi un șir de exprese 
injurioase. Te uiți la omul de 
gă tine și nu-ți vine să crezi. 
părul aproape alb.

Un om serios. Meciul s-a termi
nat. Echipa a cîștigat. Toată lumea 
bate din palme dar tu nu mai auzi 
nimic. Te-att asurzit fluierăturile 
vecinului.

— Ce meci! — își spune arbi
trul la plecarea de pe teren.

■— Ce publici — spun jucătorii 
echipei adverse.

— Halal, „suporter" spunem ș; 
noi. Păcat că mai există din ăștia I

I. C1OCLE1

tradiții milenare, crearea de noi 
baze hidrotehnice rămîne o proble
mă capitală. Marele canal al Fer- 
ganei, canalul Tașkentului, cons
trucțiile din Farkhad-stroi, sistemul 
hidrotehnic al stepei flămînde ș.a. 
depășesc tot ce s-a făcut în epo
cile anterioare. Siluetele construc
țiilor profilate în zare se înmă
nunchează cu peisajul oazelor a- 
bundent irigate. Tehnica cu arta 
și-au dat fericit mina.

Multe locuri noi poți să vezi 
trecînd prin orașele noi ca Almalyk, 
Amgrem, Begoval sau prin satele col
hoznice. Case de cultură și școli 
confortabile, ceaihanale (ceainării 
— locuri de întîlnire și discuții 
la o cupă de ceai verde) bine ame
najate fac parte organic din așe
zările uzbece ale zilelor noastre.

Intr-un coli pitoresc și romantic 
al munților Ferganei, în satul Sak- 
himardan se ridică mausoleul scrii
torului și umanistului zilelor noas
tre Khamza, asasinat în acele lo
curi. Astăzi satul se numește iu 
cinstea sa Khamza-abad.

Stilul vechi al mausoleelor puse 
în lumină de vestigiile veacurilor 
XI—XV a fost renovat și folosit 
chiar de arhitecți ca Baba Khanov 
sau sculptorul Ivanov.

Și așa trecînd prin orașele și 
satele Uzbekistanului, stilul clădi
rilor îți vorbește în limbajul 
rect făcut din oțel, despre pro
gresul din zilele noastre ale a- 
cestor locuri străvechi. 4

prof. LIV1U ALEXANDRU



Din activitatea organizațiilor de partid 
de la mina Lupeni

Afentru înfăptuirea prevederilor 
^tărîrii conferinței de partid

De curind a avut loc cea 
de-a, doua ședință plenară a 
comitetului de partid al minei 
Lupeni după conferința de da 
re de seamă și alegeri. Ședin 
ta a avut drept scop stabilirea 
de măsuri concrete pentru in 
făptuirea prevederilor cuprin • 
se în hotărirea elaborată de 
conferința de partid pe mină.

In ședință au fost stabilite 
sarcini concrete pentru fieca
re membru al comitetului de 
partid nou ales, sarcini în le 
gătură cu traducerea In viața 
a prevederilor din hotărirea 
conferinței. De asemenea, fie 
care membru al comitetului 
de partid a primit sarcina să 
lăspundă de cite o organiza 
ție de bază și să îndrume ac 
tlvitatea a cite unui cerc de 
învățămînt de partid.

Totodată comitetul de pârtia 
< confirmat activul de partid 
af comitetului format 

tovarăși, comuniști 
^Striență în munca de ,_____

^•fruntași în producție, membri 
Tîn birourile organizațiilor de 

bază, cadre cu funcții de râs 
pundere în aparatul tehnîco- 
adminlstrativ. propagandiști 
etc. Tovarășii din activul de 
partid au fost repartizați pe 
colective care vor sprijini co 
mitetul de Dartid in traduce 
rea în viață a prevederilor 
hotăririi conferinței de partid 
pe mină.
Rezultate bune în munca 

de primire în partid
Una din sarcinile pe care 

conferința de partid le-a pus 
în fața noului 
partid este aceea 
nătăți necontenit 
primire In partid 
buni dintre cei mai buni ml 
—’i și muncitori, fruntași în 

activitatea 
că 
la 
de 
au 
în 
In 
la

de membri și candidați de 
partid. Bine au muncit în a- 
cest domeniu Îndeosebi orga
nizațiile de bază din sectoarele 
n. ni, IV A, IX și altele.

Au fost primiți în partid în 
această perioadă un însemnat 
număr de mineri fruntași în 
producție și în 
ștească cum 
Gheorghe din 
Lețfalvi Petru 
A, Onuț Ioan 
șl tehnicianul
Gheorghe din sectorul HL

activitatea ob 
sint tov. Silas 

sectorul IU. 
din sectorul I 
din sectorul n 

miner CrinU

din 90 
cu ex- 
partid.

comitet de 
de a imbu- 
munca de 

a celor mai

nari și munc 
ț țflbducție și în

> obștească. Faptele dovedesc 
în perioada ce a trecut de 
conferință, organizațiile 
partid din sectoarele minei 
dovedit multă răspundere 
înfăptuirea acestei sarcini, 
perioada ce a trecut de 
conferința de partid pe mină, 
organizațiile de bază au prîj 
mit In rîndurile lor peste 33 

gnQr—...

invitafii. Un 
Cei care 

înăuntru și 
în sala de

de la 
I.G.O., 
de la 
tineri

Se bucură de ajutorul 
celor vîrstniei

Numele minerului fruntaș 
Compodi loan din sectorul IU 
al minei Lonea este cunoscut 
în întreg bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, in cei aproape 30 
de ani de minerit comunistul 
Compodi a sprijinit zeci de ti
neri să-și ridice calificarea 
profesională. Nu există sector 
la mina Lonea in care să nu 
lucreze mineri crescuți și e- 
ducați de minerul Compodi.

In urmă cu două luni. tov. 
Compodi a fost invitat să 
participe la o adunare gene
rală U.T.M. pe sector, unde 
s-a discutat problema ridică
rii calificării profesionale a 
tinerilor și scoaterea brigăzi
lor de sub plan. Mai mult s-a 
discutat despre brigada din a- 
batajul 604 care, din cauza 
slabei calificări a unor tăieri, 
rămîne mereu sub plan. To
varășul Compodi a cerut să 
preia conducerea acestei bri
găzi și 
pe de 
nerilor. 
tata.

Din primele zile de lucru, 
comunistul Compodi s-a ocu
pat de fiecare tînăr ajutindu-1 
să-și ridice calificarea profe
sională, să pătrundă tot mai 
adine tainele mineritului. Pe 
tinerii Nagy Zoltan și Zorilă 
Nicolae l-a Învățat cum să ar- 
meze abatajul și cum să exe
cute pușcarea selectivă a fron
tului de lucru. îndeaproape 
s-a ocupat și de tinerii Năcrea- 
15 Victor. Florea Andrei, Șu 
tăcu Nlcolae. Balea Simion H. 
Pe aceștia i-a învățat să bată 
găurile de mină, să coptureas- 
că abatajul

Roadele muncii tov. Com
podi n-au întîrziat să se a- 
rate. In cele două luni de clnd 
experimentatul miner se află 
în mijlocul tinerilor, brigada 
s-a ridicat la nivelul celor 
fruntașe. Ea a reușit să ex 
tragă pînă în prezent mai bl 
ne de 600 tone cărbune peste 
plan

să se ocupe iudeaproa- 
ridicarea calificării ti- 
Inițiativa a fost salu-

la 
la

multă atenție participării 
cursanților la învățămînt
La mina Lupeni majorîta 

tea cercurilor și cursurilor de 
învățămînt de partid și-au în
ceput activitatea cu succes. 
Merită a fi evidențiate îndeosebi 
cercurile de învățămînt din 
sectoarele VII, Vin și LX care 
au avut de Ia primele lecții o 
frecvență bună la ședințele de 
învățămînt. Cursanții acestor 
cercuri vin bine pregătiți 
semlnarii și participă activ 
discuții

Dar la mina Lupeni sint
birouri de organizații de bază 
care neglijează îndrumarea 
cursurilor si cercurilor de în 
vățămînt. Și iată consecințele: 
La cea de-a doua lecție, la 
cercul de studiere a Istoriei 
P.M.R. anul I din sectorul II. 
condus de pronagandistui Scob- 
lei Ladislau. din 34 de cursanțl 
au fost prezent! doar 8. Un 
fapt asemănător s-a petrecut 
și în sectorul IV B. La cercul 
de studiere a Statutului P.M.R 
din 20 de cursanțl cîți numără 
cercul au fost prezenți la s 
doua lecție abia 8. Rămîne 
dect ea tor. Zeleneac Mihai șî 
Nelega loan, secretarii orga 
nlzatiilor de bază mai sus a 
mlntlte să ia măsurile neee 
sare pentru a ridica activita
tea cercurilor de învățămînt 
la nivelul cerințelor.

i
I

MEZINUL BRIGĂZII

AVANCRONICĂ

„Se caută un vinovat-’
Marcel AymA un original scrii 

tor francez, apare pentru prima oa
ră pe o scenă din tara noastră eu 
comedia „Se caută un vinovat" 
pe care o prezintă teatrul mineri
lor în premieră azi.

Umorul lui Aym6 este sec și ne
așteptat Specificul scrierilor sale 
este fantasticul. Acest fantastic 
însă este rational, amestec de si
tuații comice și o pișcătoare ironie.

De aceea și rîsul cu care urmă
rim desfășurarea comediei e mai 
degrabă izvorit din disprețul pe 
care-1 aruncăm maillarzilor, berto- 
lierilor și fripoailor de pe scenă, 
din ura pe care o stîrnește această 
faună a junglei bastoniene. Eficien
ta ei constă în folosirea procedeu
lui autodemascăru la care-și su
pune personajele.

Un presupus asasin este condam
nat fără multe scrupule, pentru că 
asa o cere nevoia de succes a 
procurorului- Victoria e așteptata 
si sărbătorită de familie și prietene 
Intimplarea însă răstoarnă această 
bucurie. Acuzatul, găsește în propria 

a procurorului. în aventurile 
extraconjugale ale acestuia, alibiul 
salvator. Teama de a nu leza pres
tigiul castei confundată cu justiția 
însăși, duce la căutarea unor so
luții de compromis pe care simțul 
adevărului și al dreptății le re
pugnă și le refuză.

Acțiunea dezvăluie pe parcursul 
ei. nu numai lipsa de principiali
tate, ci și promiscuitatea morală 
în care se bălăcește protipendada 
societății bastoniene, societatea ca
pitalului.

Pentru spectator concluziile sînt 
clare. Ticăloșia își face mendrele, 
dar este mereu mai îngrădită. Pu
terea este încă în mîinile păian
jenului care 
conștiințele 
clatine.

Setea de - 
e din ce în 
calea ei nu-s suficiente stavile care 
să-i oprească dorința de afirmare.

Valabilitatea piesei este justifi
cată de tematica ei actuală satiri- 
co-demascatoare, de inspirata cons
trucție a situațiilor și a persona- 
jelor, de valoarea ideii pe care o 
promovează.

Aceste calității au determinat un 
plus de grijă față de realizarea ei 
artistică. Colectivului de rogie 
(Gb. Iordănescu, D. Căpitanu, I. Ti*- 
for), i-a revenit sarcina de a dez
bate cit mai veridic procesul de 
demascare a lumii bastoniene, geo- 
graficește așezată în Occident, și 
de a o prezenta judecății specta
torului nostru.

Distribuția piesei cuprinde pe 
Dimitrie Bitang, (în rolul lui Valo- 
rinț Longhin Mărtoiu (procurorul 
Maillard), Constantin Possa, (procu
rorul Bertolier). Constantin Miron, 
(Mr. Fripon), Elena Nicodim (Loui
se). Dintre interpret! mai fac parte 
Dana Pantazopol (Juliette Maillard), 
Viorica Tifor (Roberte Bertolier), 
Georgeta Nicolae și Mirena Ana 
(Renee Andrieu), lean Tifor (Luis 
Andrieu), Traian Dănescu (Lam- 
bourde). Ștefan Iliescu (Gorin) șt 
Aurel Crăciun (Dujardin).

D. CAPITANU

curate
țese-n 

o

adevăr 
ce mai

O

SĂRBĂTOARE
(Urmare din pag. l-a)

zierea unui transport de fîșii 
de prefabricate, betoniști! să 
nu aibă de lucru o zi întreagă. 
In acest fel, a doua zi nici zi
darii nu aveau de lucru. Deci, 
era in pericol întregul ciclu de 

tirziu. 
prefă - 
Atunci 
a lui 
să re-

(Urmare din pag. l-a) toată lumea. Vreau să aud de 
tine numai vorbe bune.

De aceste indicații Deneș a 
ținut cont. Numele lui Bartha 
este cunoscut in întreaga Vale 
a Jiului. Este stimat șl apre
ciat pentru munca sa. Tatăl 
său nu s-a înșelat cînd i-a 
lăsat conducerea brigăzii de 
puțuri. Acum cel mai mic din 
familia Bartha — mezinul 
găzii — Învață cu nesaț 
seria fratelui și al tatălui 
E o meserie Intr-adevăr 
moașă.

bri- 
me- 
său. 
Tru

producție. Dar, seara 
transportul de fîșii de 
bricate a sosit totuși, 
brigada de betoniști 
Lungu Traian a hotărît 
cupereze în cursul nopții tim
pul pierdut ziua, să monteze 
fîșiile pînă dimineața șl să a- 
sigure astfel front de lucru 
zidarilor pentru a doua zi

Munca entuziastă a zidari
lor și betoniștilor și-a arătat 
din plin roadele. Terminînd 
lucrările cu mult mai devreme 
de data prevăzută în graficul 
de execuție, ei au predat blo • 
cui tîmplarllor. Instalatorilor și 
zugravilor din brigăzile con
duse de Rus Pavel, Vasiu Du
mitru, Țabrea Nlcolae, Bica 
Dumitru. Svartz Iosif și Mo- 
roianu Nicu, brigăzi care au

foarte frumoase. Au

umbră dar 
fac să se

de dreptate’și 
arzătoare și în

PE ȘANTIER 
depus aceeași muncă febrilă 
pentru terminarea la timp a 
blocului.

La 7 noiembrie și nu la 15 
decembrie precum fusese sta
bilit inițial, blocul A a fost 
predat. A început recepția lui. 
Peste clteva zile cele 30 apar
tamente ale noului bloc își vor 
primi gazdele. 30 familii de 
mineri, muncitori și intelec 
tuali se vor muta în aparta
mente noi, spațioase.

Blocul îi așteaptă. Coperti
nele executate cu gust din 
fier și sticlă, balustradele dirt 
material plastic, încăperile 
spațioase și luminoase din a- 
partamente, coloritul plăcut șî 
odihnitor al pereților, sclipi
rea ușilor vopsite în vernil, 
parchetul curat, totul îi aș-f 
teaptă pe noii locatari, rezer- 
vîndu-le o surpriză plăcută.

Pe șantierul din Petrila » 
sărbătoare. Sărbătoare pentru 
cele 30 de familii care se mută 
In noile apartamente, pentru 
constructori, animați de dato
ria împlinită.

N-aveți o... invitație 
“ în plus ?

E joi seara. Zeci de tineri se 
Îndreaptă către sala clubului sin
dicatelor din Petroșani. Joile de 
tineret, in ultima vreme, se orga
nise ară pe bază de 
lucru toarte bun. 
au invitații intră 
din doi pași se atlă
dans. De afară insă zeci de capete 
privesc cu invidie pe fereastră 
Înăuntru la perechile ce se invit- 
tesc fericite pe parchetul lucios. 
Cine or fi tinerii aceștia care stau 
afară ? Nu e greu să le dumirești 
Multi din ochii aceștia care pri
vesc curios pe geam, te privesc 
Îndrăzneț și sigur și din panourile 
de onoare de la I.R.T.A., 
C.F.R., de la I.C.M.M., de la 
de la cooperativa „Jiul" și 
alte întreprinderi. Pe acești
nu i-a invitat insă nimeni aici Aa 
venit neinvitati.

Organizatorul principal al joilor 
de tineret e comitetul U.T.M. 
U.R.U.M.P. Secretarul comitetului 
— tov. Cristea Răcaru — mai iese 
din cînd în cînd pe afară.

— Tovarășe Răcaru — îl intîm- 
pină tinerii — și noi sîntem tineri 
fruntași în producție, de ce nu 
avem voie să intrăm înăuntru ?

— Ce să vă fac ? Avefi și dum
neavoastră organizații U.T.M. Invi
tațiile se distribuie tuturor orga
nizațiilor. De la organizația dv. de 
ce nu vine nimeni să ridice invita 
taie ?

Tov. Răcaru are dreptate. Irtvi- 
tațiile se dau in mod proporțional 
fiecărei organizații U.T.M. din oraș, 
dar secretarii neglijează să le dis
tribuie. Nu s-ar putea evita aseme 
nea neajunsuri care neîndreptăfesc 
mulți tineri merituoși 1

meritele lor. Faptele vorbesc 
de la sine — spuse un miner 
mal In virată.

...Intr-unui din apartamen 
tele blocului B din strada 
Constructorilor din Petroșani 
lumina a fost aprinsă pînă 
seara tirziu. In jurul mesei 
erau adunați mal mulți tineri 
si familia minerului Bartha 
Mezinul brigăzii. Bartha Ni
colae și vărul său Bartha Ko- 
loman povesteau cele văzute 
în vizita care au făcut-o timp 
de aproape o lună în minele 
din Cehoslovacia.

— La săparea puțurilor fo
losesc cofrajul mobil, iar Ia 
încărcat greifere. Au obținut 
rezultate
săpat 211 m. de puț pe lună. 
Acum se pregătesc să treacă 
de 300 m. pe lună. Și o să 
reușească — spunea mezinul 
brigăzii.

Toți cei de față se arătau 
interesați de cele povestite. 
Bartha Dionisie părea cel mai 
atent. La un moment dat spu
se celor de față :

— Eu sint sigur că și noi o 
să reușim să lucrăm ca ei. 
Condiții avem, utilaje avem. 
Mai trebuie să ne gindlm la 
organizarea muncii, și atunci 
o să vedeți că o să iasă! bine.

De cînd Bartha este cunos
cut ca miner în Valea Jiului, 
n-a aruncat vorbe în vînt. El 
se va ține de cuvînt. Clnd 
tăi său a ieșit la pensie și 
lăsat brigada în primire 
spus :

— Fiule să fii demn
munca care ți se încredințea
ză. Să ai grijă de oameni șî 
să le prețuiești munca. Atunci 
vei fi stimat și respectat de

ta- 
i-a 
l-a'

de

anunț • 
întreprinderea Centrala î 

termoelectrică Paroșeni or- * 
ganizează pe data de 28 ♦ 
noiembrie a. c. un concurs ♦ 
pentru ocuparea urmăJtoa- Z 
relor posturi vacante : î
— maistru șef tură turbine *
— maistru reparații cazane 

maistru reparații turbine 
inginer principal repa
rații termo 
șef secție combustibil - 
transport.

Candiații vor depune la 
secretariatul întreprinderi! 
pînă la data de 25 noiem
brie a. c. următoarele acte T 

Cererea
Diploma de absolvire a 

școlii tehnice de maiștri In 
specialitatea respectivă sau 
a unei școli echivalate de 
Ministerul Invățămîntulul 
și Culturii (copie) pentru 
posturile de maiștri.

Diploma de inginer pen
tru posturile de inginer

Autobiografia

♦
* 
♦
*

«*

«

4 
4
4 
«

4 ______o___ 4 
Certificat de naștere tip • 

R.P.R. (copie)___________•
Certificat medical. ‘

Lămuriri suplimentare se • 
pot obține de la serviciul î 
Plan și Organizarea Muncii. !
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I rrâ M energite pentru a se pune capăt 
disnimaîorii împotriva Mei 

— Declarafîa lui
LONDRA 9 (Agerpres). —

TASS transmite :
La 8 noiembrie prof. John 

Bernal, președintele executiv 
lai prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, a dat publici
tății o declarație în care cere 
să se ia măsuri energice pen
tru a se pune capăt tuturor 
acțiunilor discriminatorii îm
potriva Cubei. 

’ „In pofida promisiunii pre
ședintelui Kennedy că nu va 
avea loc o invazie în Cuba, 
criza nu a fost complet re
zolvată, subliniază Bernal. In
sula continuă să rămînă blo
cată de flota maritimă mili
tară a S.U.A. și expusă recu
noașterii aeriene, ceea ce con
stituie o încălcare flagrantă a 
suveranității naționale a Cu
bei.

Consiliul Mondial al Păcii 
sprijină întru totul poporul 
cuban care cere pe bună drep- ; 
tate exercitarea unei depline j 
suveranități naționale și a tu
turor drepturilor asigurate de | 
normele de drept internațio
nal. Nici o garanție împotriva 
unei invazii în Cuba nu poate 
fi eficientă dacă nu se va pu
ne capăt presiunilor economi
ce asupra Cubei și ajutorului

_=©=_
LA MOSCOVA

A început construcția 
bibliotecii unionale 

pentru ’iteratura străină
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La Moscova a început con

struirea bibliotecii unionale pen
tru literatura străină.

Biblioteca va avea patru mi
lioane de volume 
ale lumii.

In cele 16 săli 
vor putea studia 
de oameni.

Se prevede ca 
bibliotecii să fie terminată în 
1963.

în 103 limbi

de lectură 
deodată 800

construirea

fil

John Bernal —
acordat în pregătirea atacuri
lor piraterești. Cuba nu se va 
putea, de asemenea, bucura 
pe de-a întregul de suverani
tatea ei legitimă atîta timp cît 
nu va fi lichidată baza străi
nă, menținută pe teritoriul el 
împotriva voinței poporului 
cuban.

Adoptarea rapidă a acestor 
măsuri va aduce o mare con
tribuție lă slăbirea încordării 
internaționale și la menține
rea independenței naționale și 
totodată va înlătura unul din 
principalele obstacole ce stau 
în ealea dezarmării generale și 
totale".

La 19 noiembrie

Plenara C. C. 
al P. C. U. S.
MOSCOVA 9 (Agerpres). ■— 

TASS transmite :
C.C. al P.C.U.S. a hotărît să 

convoace la 19 noiembrie 1962, 
o plenară a Comitetului Cen
tral.

La plenară N. s. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
va prezenta un raport cu pri
vire la îmbunătățirea condu
cerii de către partid a indus
triei, construcțiilor și agricul
turii.

Pentru a participa la discu
tarea acestei probleme, la ple
nară a fost invitat activul de 
partid, de stat și economic al 
republicilor, ținuturilor și re
giunilor.

Declarațiile lui Ikeda la încheierea 
vizitei sale în R. F. G.

BONN 9 (Agerpres).
După cum s-a anunțat, la 

Bonn și-a încheiat vizita pri
mul ministru al Japoniei, Ike
da, care face un turneu prin 
țările Pieței comune pentru a 
asigura desfacerea mărfurilor 
japoneze. In comunicatul ofi
cial dat publicității se arată 
că cele două părți au ajuns 
la un acord cu privire la 
schimburile comerciale „fără 
discriminare" și cu privire la 
aderarea Japoniei la Organiza
ția pentru colaborare econo
mică și dezvoltare (O.E.C.D.).

In cursul conferinței de pre
să pe care a ținut-o la Bonn, 
premierul japonez Ikeda a de
clarat că scopul vizitei sale a 
fost, printre altele, de a ob
ține mai multe capitaluri din 
Germania occidentală și ca 
aceasta să cumpere o canti
tate mai mare de mărfuri ja
poneze.

In altă ordine de idei, Ikeda 
a ținut să precizeze că „deși 
Japonia consideră comerțul cu 
țările capitaliste ca fiind fi-

a declarat 
lui Ikeda că

rește important, ea dorește 
totodată să facă comerț și cu 
țările comuniste". După cum 
s-a mai anunțat, ambasadorul 
Japoniei la Bonn 
în ajunul vizitei
dacă Japonia nu va obține a- 
corduri comerciale satisfăcă
toare cu țările occidentale, ea 
își va îndrepta atenția spre 
comerțul cu țările socialiste 
care constituie „debușee fi
rești" pentru produsele 
dustriale japoneze.

Lucrările Congresului a! Vlll-lea* 
al P. C

SOFIA 9 (Agerpres).
După cum anunță B.T.A. la 
noiembrie Congresul al VIII- 

lea al Partidului 
Bulgar a continuat 
rile pe marginea 
de activitate al 
Central al partidului și a ra
portului Comisiei Centrale de 
Revizie.

In ședința de dimineață, 
prezidată de Stanko Todorov, 
membru al Biroiflui Politic al 
C.C. al P.C.B., au luat cuvîn- 
tul Boian Bîlgaranov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Nikolai Tonev, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal de partid din Pleven, Ma- 
ria Toneva Stoianova, condu
cătoarea fermei de vaci de la 
G.C.A.M. din Trîstenik, Stoian 
Ghiurov, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor 
din R. P. Bulgaria, K. Ghiau
rov, secretar 
orășenesc al 
div.

In ședința 
prezidată de 
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.C.B., a 
luat cuvîntul Raiko 
prim-vicepreședinte 
liului de Miniștri al 
garia, D. Metodiev, 
organizației de partid a Uniu-

9
Comunist 
dezbate - 

raportului 
Comitetului

al Comitetului
P.C.B. din Plov-

de după-amiază 
Mitko Grigorov,

Damianov, 
al Consi- 

R. P. Bul- 
secretar al

Bulgar
nii scriitorilor bulgari, Nacio 
Papazov, președintele Comite
tului de Stat pentru știință șî 
progresul tehnic, A. Ratiev, 
prim-secretar al Comitetului 
regional din Silistra, Stanka 
Ciobanova, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc din Raz- 
grad.

Congresul a fost salutat de 
Apostolos Grozos din partea 
Partidului Comunist din Gre
cia, Hoang Van Hoan, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, L. Țend, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
și al doilea secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, și de Bias Roca, 
membru al Conducerii națio
nale a Organizațiilor Revolt^ 
ționare integrate din Cub^x 
John Wiliamson, membru ăl 
Comitetului Executiv al P.C. 
din Marea Britanie, Iakub De- 
mir, secretar al C.C. al P.C. 
din Turcia, Santiago Alvarez, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al P.C. din Spania, S. 
Hakamada, membru al Prezi
diului și secretar al C.C. al 
P.C. din Japonia, H. Moore, 
secretar general al P.C. 
Irlanda de Nord.

Lucrările congresului 
tinuă.
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Lupte crîncene între trupele yemenite 
șt subunitățile saudito-iordaniene agresoare
SANAA 9 (Agerpres).
La 8 noiembrie, subunități 

ale trupelor saudito-iordaniene 
au întreprins o nouă încerca
re de a ocupa regiunea Saada. 
Trupele armatei yemenite au 
dat o ripostă hotărîtă trupe
lor regale mercenare și le-au 
respins pe teritoriul Arabiei 
Saudite.

înzestrate cu aruncătoare de 
mine, tunuri și arme automa
te livrate de Anglia, precizea
ză ziarul egiptean „rAl-Ahram“, 
subunitățile saudito-iordaniene 
au pornit spre Saada venind 
din valea Nishvar (frontiera 
de nord a Yemenului cu Ara
bia Saudită). Mercenarii au 
fost zdrobiți de unitățile ar
matei yemenite. Sute de sol
dați au fost uciși sau răniți 
și s-a capturat 
titate de arme.

In aceeași zi, 
trupelor saudite
o nouă ofensivă în scopul o-

o mare can

subunități ale 
au întreprins

cupării orașului Saada. In re
giunea Djebel 
tiera de nord 
între unitățile 
nite și trupele 
o bătălie crîncenă în urma că
reia adversarul a fost respins 
pe teritoriul Arabiei Saudite.

O bătălie importantă a a- 
vut loc, de asemenea, în re
giunea Maarib, unde pătrun
seseră bande mercenare ale 
cîrmuitorului emiratului Bei- 
han. In această bătălie au fost 
uciși numeroși mercenari. Cei 
rămași în viață au fugit în 
munți. După cum anunță co
respondentul din Sanaa al a- 
genției M.E.N., recent s-au dat 
încă cîteva bătălii în regiunea 
Kanavat și în regiunea văii 
Haran, regiuni limitrofe cu A- 
rabia Saudită. Ca rezultat al 
acestor bătălii 1.000 de 
dați saudito-iordanieni au 
uciși, iar cîteva sute au 
răniți. ~~ ‘

0--------- =

Razih (Ia fron- 
a Yemenului) 
armatei yeme- 
saudite s-a dat

sol- 
fost 
fost

GREVA DE AVERTISMENT A STUDENȚILOR 
Șl PROFESORILOR FRANCEZI

satisfacerii revendicărilor 
privind îmbunătățirea condi
țiilor de salarizare a cadrelor 
didactice, și construirea de noi 
săli de cursuri și cămine stu
dențești.

PARIS 9 (Agerpres).
In toate universitățile din 

Franța, 300.000 de studenți și 
profesori au declarat la 9 no
iembrie o grevă de avertis
ment de 24 de ore în sprijinul

tor

După cazul „Per Spiegel

revis- 
Spie- 
Bonn 
și cu

Acest 
la 8 
vest-

o răfuială 
„Blinkfeuer", ca- 
Hamburg.
recunoscut

de ministrul 
de interne, Hochrel,

-=0=

Autoritătite Se la Sons 
pun la tale o răfuia l 
tt misia „Bllnkfeiier

BONN 9 (Agerpres).
Paralel cu măsurile represi

ve îndreptate împotriva 
tei vest-germane „Der 
gel", autoritățile de la 
pun la cale 
săptămînalul 
re apare la 
lucru a fost 
noiembrie 
german 
care, răspunzînd unei interpe
lări în Bundestag, a declarat 
că „sînt luate în considerare 
noi măsuri împotriva acestei 
reviste" întrucît, potrivit spu
selor sale, ea desfășoară „pro
pagandă comunistă". Pînă în 
prezent, revista „Blinkfeuer", 
care apare din 1952 și se pro
nunță pentru coexistență paș
nică, pace și dezarmare, a fost 
confiscată de opt ori.

TOKIO. Potrivit datelor pu
blicate la Tokio, la 1 octom
brie a. c. populația capitalei 
(Japoniei era de 10.177.298 de 
locuitori.

BRASILIA. Intr-o declarație 
făcută presei la 8 noiembrie 
primul ministru al Braziliei, 
Hermes Lima a subliniat că 
„pentru apărarea păcii este 
necesară în primul rînd dezar 
marea". Premierul brazilian a 
declarat, de asemenea, că „cel 
mal important obiectiv al po
liticii externe a Braziliei 11 
constituie în prezent apărarea 
păcii, singura poziție care 
poate feri lumea de un război 
atomic.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322; automat 269.

Noi blocuri de locuințe în orașul Stara Zagora.

CAIRO. După cum transmi
te agenția Reuter, la 8 noiem
brie a sosit la Cairo, prințul 
Abdel Mohsen Ben Abdel Aziz, 
fratele regelui Saud al Arabiei 
Saudite și fost ministru de in
terne în guvernul saudit care 
a hotărît să rupă orice legă 
turi cu actualul regim din A 
rabia saudită și să activeze 
în cadrul Frontului de elibe 
rare a Arabiei Saudite, înfiin
țat recent la Cairo. Prințul 
Aziz este al patrulea frate al 
regelui Saud care își părăseș
te țara în ultimele patru luni.

recția ziarului „Daily News", 
a luat sfîrșit greva lucrători
lor de' la acest ziar care dura 
de opt zile. Direcția ziarului 
a acceptat să semneze un nou 
contract colectiv prin care se 
acordă personalului redacției o 
mărire a sâlariului și sporuri 
pentru munca de noapte.

NEW (YORK. Joi seara în 
urma acordului intervenit în
tre sindicatul ziariștilor și di-

ATENA. Ziarele anunță că a 
fost creată Federația organi
zațiilor de scriitori și artiști 
din întreaga Grecie, care gru
pează cele 11 organizații exis
tente pînă acum ale scriitori
lor, criticilor teatrali, compo
zitorilor, artiștilor de operă și 
operetă din țară.

Această unificare va contri- , 
bui la o mai mare dezvoltară 
a activității culturale și artis
tice, și la apărarea intereselor 
membrilor ei.

Tiparul : i,6 August" — Poligrafie


