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Fruntași în întrecere
calectiv ai 

de transport 
Petrila 
succe-

Harnicul 
sectorului 
de la preparația 
obține zi de zi noi 
se în muncă.

Astfel, la secția 
care, în luna octombrie 
pe primul loc s-a situat 
schimbul condus de co
munistul Gaier Gheorghe. 
care a încărcat 45.072 to
ne cărbune spălat obți- 
nînd 124,9 puncte.

Ea realizarea acestui

încăr-

punctaj a contribuit mun
ca dusă de membrii de 
partid pentru 
nemotivatelor, 
dentelor și

Fruntaș 
socialistă 
condus de
prea Alexandru, care prin 
înlăturarea deficiențelor în 
muncă 
puncte.

lichidarea 
a acci- 

reclamațiilor. 
în întrecerea 
este schimbul 
comunistul O-

a obținut 123

D. BENONE
corespondent

Munca de cofetar e frumoasă, ea aduce sa
tisfacții atunci cînd prăjiturile sînt gustoase 
și aspectuoase apreciate de consumatori. Ast
fel sînt prăjiturile preparate în laboratorul 
T.A.P.L. din Vulcan.

/ JN CLIȘEU: Un aspect din laboratorul a- 
j mintit. Muncitoarele Soflca Maria și Denciu 

Valeria, în timpul lucrului.
---------------- ©-----------------

Casa scării noastre 
a devenit mai frumoasă
Nu de mult, locatarii de la scara a n-a— ----------„------ a

blocului nr. 29 din cartierul Livezeni din Pe
troșani au întreprins o acțiune pentru înfru
musețarea scării. Prin munca voluntară a lo
catarilor scara a fost zugrăvită, la ferestre 

iS-au pus perdele și draperii, iar pe pereți ta- 
Hblouri. Printre cetățenii care au inițiat și în

suflețit prin exemplul lor această acțiune se 
numără tov. Ciornei Adam, Băltaru Viorel, 
Andronache Dumitru și Lucaci Vilhelm.

Acum este o adevărată plăcere să pășești în 
casa scării. Te întîmpină curățenia și ordinea.

Printre locatarii scării au fost însă și uniî 
care s-au sustras de la îndeplinirea acestei o- 
bligații cetățenești elementa- ____________
re de a contribui la înfrumu
sețarea scării. Printre aceștia 
se numără Albiță Ștefan cu so
ția și Tică Stan.

Locatarii scării nr. 2 din blo
cul 29 sînt hotăriți să se în
grijească și pe viitor ca pe 
scara unde locuiesc să fie men
ținute ordinea și o curățenie 
exemplară.

A. COSTACHE
corespondent

—=0=-

au 
din 
de

ale O.C.L. 
fost des- 
acest an

179.800.000

Mărfuri în valoare 
de 179.800.000 lei

I Prin cele 109 unități comer
ciale din Valea Jiului
Produse Industriale 
făcute în 10 luni 
mărfuri în valoare
lei, mai mult cu 14.000.000 de lei 
decît în perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Cea mai mare 
vînzare au făcut-o magazinele de 
mobilă, cele de produse de uz cas- 

»jiic și cele de tricotaje. In perioa
da lunilor de iarnă volumul des

facerilor va crește și mai mult, 
magazinele fiind aprovizionate de 
pe acum cu sortimente variate de 
mărfuri de sezon. i

Oțelăriilor patriei — cantități 
sporite de fier vechi 

Contrllroiia tinerilor petrileoi
Acțiunea de colectare a 

fierului vechi este Îmbră
țișată de toți tinerii din 
orașul Petrila. îndrumați 
de organizațiile U.T.M., 
aproape 2.000 de tineri 
au colectat și trimis în a- 
cest an oțelăriilor patriei 
mai bine de 250.000 kg. 
fier vechi.

In fruntea acțiunii de 
stringere a fierului vechi 
s-au situat tinerii din

VII 
Pe-

sectoarele II, III, V, 
și VIII de la mina 
trila, cei de la preparație, 
precum și tinerii din sec
toarele I, IV, V, IX ale 
exploatării miniere Lonea. 
Rezultate frumoase în ce 
privește colectarea de fier 
vechi au mai obținut și 
tinerii din sectorul C.FJ. 
Lonea, care lună de lu
nă au trimis oțelarilor 
cantități sporite de fier 
vechi.

0 zl a strliieili fierului «etlri
Din inițiativa comitetu

lui U.T.M. de la termo
centrala Paroșeni s-a or
ganizat < 
luntare 
fierului 
acțiune 
neri din 
termocentralei, 
prilej s-au colectat aproa 
pe 15.000 kg. fier vechi. 
In frunte cu tovarășul 
Vîlvoi Nistor, secretarul 
organizației de 
U.T.M. din secția 
ții termomecanice, 
Dumitrică Sabin 
Arpad, Chenciu Ioan, Vla
dislav Victor și alții au

li fiecare zi 309

o zi a muncii vo- 
pentru strîngerea 
vechi. La aceasta 
au participat tî- 

i toate secțiile 
Cu aces.

bază 
repara- 
tinerii 
Vereș

Colectarea fierului vechi 
este unul din obiectivele 
principale ce stau în fața 
tinerilor de la Uzina e- 
lectrică Vulcan. Luna tre
cută, ei și-au propus ca 
în fiecare zi să colecteze 
cel puțin 300 kg. fier 
vechi. Angajamentul tine
rilor din uzină a fost în
cununat de succes. In 
după-amiezele celor 27 
zile lucrătoare din luna 
trecută, ei au strîns 8.530

In perioada care s-a 
scurs din luna aceasta, 
tinerii de la mina Ani
noasa au venit în ajuto
rul oțelarilor, trimițin- 
du-le 7.240 kg. fier vechi. 
In fruntea acțiunii de co
lectare a fierului vechi

colectat în această zi 10 
tone de fier vechi și 4 
tone de fontă, situîndu-se 
în acest fel în fruntea 
Întrecerii patriotice pe 
uzină. Pe locul următor 
se află tinerii din organi
zația de bază din secția 
cazane (secretar tov. Jula 
loan) care în aceeași zi 
au colectat peste 3.800 
kg. fier vechi. Cei mai 
harnici utemiști din aceas
tă secție, în acțiunea de 
colectare 
dovedit
Francisc, Ene Stelian, Slă- 
vei Nicolae și Dragotă 
Mihai.

a fierului, s-au 
tinerii Szabo

kg. metal colectat
kg. fier vechi. In felul a- 
cesta în medie, tinerii de 
aici au colectat în fiecare 
zi cîte 309 kg. fier vechi, 
cu 9 kg. mai mult decît 
angajamentul luat. O con
tribuție importantă la ob
ținerea acestor succese au 
adus-o utemiștii din orga
nizațiile de bază din sec
ția exploatare, A.C.R.E.V. 
și cei din secția adminis
trativă.

se situează tinerii Gros 
loan și Gavrilescu Mir
cea din sectorul I, 
kor Mihai și 
mitru
Nagy 
loan

Lazăr
din sectorul

Bo
li u- 

V,
Iosif și Condoiu 

din sectorul VIII.

Realizările de plan și cîștigurile pe care le obțin lună de 
lună minerii din brigada condusă de Zaharia Constantin se 
categorisesc intre cele mai bune de la mina Vulcan. Muncind' 
în această brigadă, minerul Roncea Aurel a realizat în luna 
trecută un ciștig de aproape 3.000 lei.

IN CLIȘEU: Minerul Roncea Aurel încasîndu-și o parte 
din salariu la chenzină.

ROL Sonda „marșurilor lungi"
De-a lungul piriului 

, mici, poteca noroioasă 
pantă din ce în ce mai 
tuată. Traversînd finețe 
tise cărăruia alunecoasă 
scoate sus pe dealul Buta, in 
vîrful căruia se profilează se
meț o turlă de oțeL Aici este 
amplasată sonda 5903, condu
să de maistrul Ciobanu Victor. 
O sondă ca atîtea altele; mo
torul pufăie sacadat, turla 
trepidează ritmic, cele peste 
780 m. de prăjini de foraj în- 
vîrtesc jos în adîncuri freza, 
iar pompa de noroi spală con
tinuu pereții puțului.

In jurul mașinilor, sondorul 
șef Ciobanu Petru, motoris
tul Lecu Gheorghe, mecanicul 
de revizie sibinescu loan, co
lectorul de probe Călina Au
rel, sondorii zoresc cu trebu
rile.

O sondă ca atîtea altele, a- 
flate în toate colțurile Văii 
Jiului. Și totuși ea se deose
bește de altele din multe pri- 
vinți. Mașina de foraj de aici 
este o puternică instalație so
vietică „ZIF-1200 A“ — utilaj 
modern și de mare capacitate. 
Cînd a fost adusă și pusă în 
funcțiune, maistrul sondor 
Ciobanu Victor, sondorii șefî 
Barbu Ioan, Ciobanu Petru, 
Avramescu Gheorghe, sondorii 
Săvan Vasile, 
Teheraș loan, 

Gherghina Ște
fan, Albulescu 
Simion, Bobo- 
roacă Dumitru 
și mulți alții 

din colectiv au 
hotărît să folo
sească cit mai

I

Pentru înti mpinarea iernii cu pregătiri temeinice, gospodarii de la mina 
Aninoasa au inițiat o serie de măsuri tehnico-organizatorice pe care le-au pus 
în aplicare. In depozitul de lemn al exploatării s-a creat un stoc tampon 
de material lemnos.

Clișeul nosbru înfățișează echipa de stivuit lemnul în depozit în plin lu
cru. Din echipă fac parte cei mai buni circulariști din sectorul VII ca tov, 
Brădățan S., Burlec Gh., Galfi L., Podaru M. și Miclăuș P.

Diljii 
urcă-n 
accen- 
și cos

te

din plin capacitatea de producție 
a acestui utilaj sovietic de 
mare productivitate. Dar cum ? 
Una din căile asupra căreia 
s-au oprit a fost prelungirea 
vitezei de marș (lucru) în a- 
dincuri și prin aceasta scoa
terea de carote (probe de roci) 
lungi de 2—3 metri — scurtînd' 
prin aceasta timpul mort de 
manevre pentru scoaterea și 
introducerea coloanei de pră
jini de foraj. Apoi alte căi 
folosirea caracteristicilor ma
șinii; utilizarea manometrului 
de presiune, pentru a nu a- 
păsa toată greutatea coloanei 
de prăjini pe talpa sondei și: 
prin aceasta creînd condiții! 
bune de tăiere pentru freză;:; 
asigurarea unei circulații opti-| 
me a noroiului. Pe aceste căi’ 
colectivul sondei 5903 reuses-) 
te să sape și extragă curent 
carote de .2—3 m. 
bună calitate.

La ce rezultate 
ceasta ? Săparea 
a fost începută la 
De atunci și pînă 
brie, erau planificați 
săpare 440 m. sondă. Folosind 
cu pricepere puternica mașină 
sovietică „ZIF-1200 A", son
dorii de aici au săpat 750 m.

lungime, de

a dus a- 
sondei 5903 
15 iulie a.c. 
la 1 noîem- 

pentru

ȘTEFAN MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

INSTANTANEU

Pe cel mai tînăr șantier
Pe un teren viran din 

Livezeni din apropierea 
locului unde-și unesc a- 
pele cele două Jiuri, doi 
oameni mai în virstă 

) măsurau cu ruleta, lnfi- 
> geau țăruși și notau ce

va într-un carnețel. Nil 
după mult timp echipe 
de săpători au înfipt 
tirnăcoapele și lopețile 
In pămintul reavăn. Pe o 
suprafață ce măsura mai 
bine de 10.000 m.p. pă- 
mîntul a fost scormonit 
adine. Au apărut aici 
basculante, macarale, de- 

' pozite de materiale de 
construcții, s-au ridicat 
barăci.

Locuitorii Văii Jiului 
, sini obișnuiți cu peisaje 
, noi. De la o zi la alta, 
' locul vechilor cocioabe 
' îl iau blocurile impună- 
’ toare și semețe, iar pe 
, locurile virane apar con- 
) strucții noi.

Conturul 
păta zi cu 
strucție ce 
Livezeni a
teres deosebit 
mulți localnici. Ce se va 
construi aici? — își pu
neau unii întrebarea. Se 
va construi o iabrică de 
produse lactate — răs
pundeau satisfăcuți cons
tructorii.

Din relatările maistru
lui Bogdan Alexandru, 
șeful șantierului, am a-

Hat amănunte in legă- i 
tură cu această cons-' ; 
trucție.

— Noua fabrică va ' 
dispune de un corp prin- • 
cipal cu laboratoare spe- ! 
claie pentru prelucrarea ) 
materiei prime, frigări- 
fere, termostate, de o ) 
centrală termică, o casă , 
a pompelor, o anexă ' 
pentru ateliere și alte , 
accesorii. Noua iabrică , 
va fi dotată cu utilaje 1 
din cele mai moderne, ) 
Capacitatea de prelucra- ) 
re va ii de 50.000 litri 
lapte pe zi. La sfîrșitul ' 
trimestrului 11 al anului , 
viitor, fabrica de produ- ] 
se lactate din Livezeni ; 
va livra populației Văii ( 
Jiului primele produse ; 
lactate.

Valea Jiului înflorește 
în fiecare an. Cunoaște 
transformări pe care oa
menii muncii nu și 
puteau închipui în 
regimului capitalist, 
sajul Văii- Jiului se
bogățește cu încă o floa
re a industriei noastre 
socialiste. Deși abia i se 
deschid petalele ea se 
arată de pe acum deo
sebit de frumoasă. Mine
rii Văii Jiului o
din tot sufletul și se bu
cură de apariția ei. Ea 
va contribui la ridicarea 
nivelului lor de trai.

FL. INTRATE

Ie 
anii 
Pel- 
lm-

pe care-1 ca
zi, noua coa
se ridică ia 

stirnit un in- 
pentru

admiră
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Din creațiile membrilor cercu'ui literar „Minerui"

COMUNISTUL
N-a clocotit în nici un pieipt atîta viață, 
Atita dragoste de oameni ca-ntr-al lui;
Nu i-a fost dat, asemeni nimănui, 
Atîta viziune îndrăzneață

Pe un drum bun
In ultimul timp, la mine bu- 

peni s-a înrădăcinat un obicei. 
După fiecare consfătuire de pro
ducție pe sectoare, brigada artis
tică de agitație a sectorului res
pectiv prezintă un program ar
tistic. Aceste programe sint în
totdeauna bine venite și apreciate 
de mineri. Ele scot în relief re
zultatele obținute în muncă, evi
dențiază fruntașii în producție, 
critică lipsurile care se mai ma
nifestă.

In programul său brigada ar 
tistică de agitație a sectorului III, 
sector iruntaș pe mină și bazin, 
a prezentat realizările obținute de 
minerii de aici, a evidențiat pe 
fruntașii în lupta pentru cit mai 
mult cărbune, pe șefii de brigăzi 
Ghioancă Sabin, Ghioancă loan. 
Vlad Dumitru, Aslan Ioan, Simo 
Alexandru, Onișor Nicolae, Petre 
Constantin. De asemenea, au fost 
criticate și lipsurile care au mai 
existat în cadrul sectorului. Ast
fel, maistrul miner Todofcici a 
fost criticat de brigadă pentru 
slaba asistență tehnică pe care o 
acordă brigăzii de care răspunde. 
Asemenea programe de agitație 
au fost prezentate și după cons
fătuirile de producție de la alte 
sectoare. In urma consfătuirii 
producție de la sectorul IX, 
pildă, tinerii artiști amatori 
evidențiat succesele obținute
acest an de brigăzile și echipele 
de lăcătuși, electricieni, fierari, 
forjori și din celelalte ramuri de 
activitate. De asemenea, ei au 
scos în evidentă faptul că mun
citorii de aici au reușit să dea 
numai lucrări de bună calitale 
și la timp realizînd în felul aces
ta însemnate economii.

Dar brigada n-a uitat să-i sa
tirizeze pe cei certați cu disci
plina, pe cei care mai fac nemo
tivate de la serviciu sau pe cei 
care nu dau lucrări de calitate.

De mult succes s-a bucurat pro
gramul brigăzii de agitație pre
zentat în urma consfătuirii de pro
ducție de la sectorul VII. Fiind 
la primul său program, brigada 
s-a străduit să se prezinte cit mai 
bine, să-i mulțumească pe ortaci. 
Astiel, numărul brigăzilor de agi
tație de la mina hupeni a cres
cut cu Încă una.

Programul brigăzii artistice de 
agitație de la sectorul Vili care 
va fi prezentat In aurind este 
axat pe contribuția muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor ia rea
lizarea celor 70.000 lei economii 
la prețul de cost de la începutul 
anului și pînă acum, precum și 
pe criticarea anumitor lipsuri 
care mai există. In pregătire se 
alia și programul brigăzii artis
tice de agitație de la sectorul VI 
antaj.

Era cu noi asemenea-n simțiri, 
Ca noi era, și parcă totuși altul, 
Atîta duioșie avea-n priviri 
Și-atît senin in ea cit tot înaltul.

Vorbea atit de simplu despre toți 
Și dezlegări firești găsea la toate.
Era duios și grav cind povestea de rnorți, 
De amintiri ce trebuie păstrate.

Vorbea de viitor cu glasu î unduios 
Despre iubiri și mame necernite, 
Despre pămîntul vlăguit și secetos 
întinerit de-oblăduirea brațelor unite. 
Sint ani de atunci».

orașul, simt prezența lui 
aici anume, dar prezent în toate.
a

Venus
crescut și agerimea minții lui 
din a mării create Înspumate.

I. CIOCLE’

s a spunem 
cîndva nebunii, 
nouăsutepatruzeci)

‘U
zevzeci

pornit
(Era prin ______
Să-ntunece seninul lumii, 
Nebuni, armată de

in scrișnet 
Să calce-al 
Sub cizma 
Al fericirii

U !

de 
de 
au 
în

Incepînd de joi 15 noiembrie a.c. 
pe ecranul cinematografului AI. 
Sahia din Petroșani 
„Flăcări și flori" 
Iven), o producție

va rula filmul 
(Copilăria lui 
a studiourilor
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„Mosfilm" după povestirea lui V 
Bogomolov — „Ivan".

Filmul „Flăcări și flori" demas
că ororile războiului, constituind 
un puternic act de acuzare împo
triva lui.

Eroul principal este micul agent 
de legătură Ivan, un copil ca toți 
copiii dar cu dragoste puternica 
față de 
fată de 
ciști.

Micul 
curaj în
este nevoit să treacă. El s-a 
curat de nenumărate ori în spatele 
frontului inamic, aducînd informa
ții prețioase statului 
tic. In cele din urmă 
pus de dușman.

patrie și 
dușmani.

ură necrutătoar 
cotropitorii fas-

dovadă de

Â. MICA
corespondent

O duminică de
Conducerea căminului cultural 

din Cimpa se preocupă permanent 
pentru organizarea timpului liber 
al tineretului, pentru petrecerea 
lui într-un mod plăcut și util. De 
curînd la cămin a fost organizată o 
duminică de tineret interesantă plă
cută, atractivă. Ora începerii a fost 
respectată cu strictețe. Tov. Balog 
Ana bibliotecara căminului a in
format pe cei prezenți despre ul
timele cărți noi aduse în bibliote
că. Apoi în fata tinerilor s-a ți
nut recenzia romanului „Fiicele lui 
Marx", ascultată și urmărită cu 
Interes de numărul mare de par
ticipant!. Recenzia și discuțiile pur
tate au avut influentă pozitivă 
asupra tinerilor. Muiți au cerut

Ivan dă
diferite situații prin

mult 
cere 
stre

vin deseori la bibliotecă 
a împrumuta cărți, 
muncitori ca Pop Maria,
Elena. Tași Elisabeta, Ba-

bibliotecii nu este mul- 
De ce î Pentru că bi- 
stă zile întregi închisă.

Bibliotecara 
să respecte programul 

La depozitul de lemne al minei 
Petrila există o bibliotecă volantă 
cu multe volume. De această bi
bliotecă răspunde tovarășa Mari- 
nică Elena, care lucrează la bi
roul depozitului. Muncitorii de aici 
au îndrăgit cărțile. In timpul li
ber ei 
pentru

Deși 
Tomuță
răni Francisc au citit pînă acum 
un mare număr de volume, totuși 
activitatea 
tumitoare. 
blioteca
Tovarășa bibliotecară Marinică E- 
lena nu se preocupă de aprovizio
narea cu cărți noi a bibliotecii 
nu-și respectă programul de di*, 
tribuire a cărților. Această stare 
de lucruri va trebui înlăturată cit 
mai repede posibil, deoarece mun
citorii sint dornici să citească, să 
afle cit mai multe noutăți.

I. CIUR
corespondent

tineret plăcută

le aducă si altele, 
noutăți apărute în 
cerut să se orga- 
des astfel de ac-

Imediat cărți, solicitînd tot odată 
bibliotecarei să 
mereu ultimele 
librării. Ei au 
nizeze cît mai
țiuni, să se prezinte și recenzii 
din cărțile prezentate pentru con
cursul „Iubiți cartea", să se or
ganizeze conferințe privind viața 
tinerilor din alte regiuni ale țării 
și chiar din alte țări.

Apoi, perechi, perechi tinerii 
clmpeni s-au avîntat în vîrtejul 
dansului. Seara de dans a luat sfîr- 
sit, dar în inimile lor răsunau încă 
acordurile muzicii, cînd au plecat 
acasă veseli și fericiți.

CARMEN F.

major sovie- 
Ivan este ră-
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de șenile au po mit 
lumii vis de aur, 
grea ar fi strivit 
harnic faur

Planul lor — o utopie — 
S-a spulberat, s-a dus în vînt l 
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In munca cu cartea Ia Vulcan

Rezultatele puteau să fie 
bune
cititori care au citit peste 1000 
volume.

Dintre cele 20 de biblioteci 
de casă, cea mai rodnică ac
tivitate o desfășoară bibliote
ca nr. 15 de la blocul B 53 
condusă de gospodina Butuși
nă Maria. Deși înființată doar 
in luna mai, ea numără 45 de 
cititori care au citit un mare 
număr de cărți.

Pentru 
tovarășa 
tată de 
Georgeta 
lămurire, . .. ..
țările de cărți, lecturile în grup 
și alte acțiuni.

Realizările obținute de bi
blioteca clubului din Vulcan 
sint confirmate de cele 155 
de acțiuni cu cartea organi
zate în cursul acestui an, la 
care au participat peste 8743 
de oameni ai muncii. Dintre 
aceștia putem aminti confe
rința tehnică „Lupta mineri
lor sovietici pentru cît mai 
mult cărbune", recenzia cărții 
..Lucrări de pușcare" șl proce
sul literar la romanul „O tra
gedie americană".

Cu toate că la Vulcan mun
ca cu cartea a dat rezultate, 
nu se poate spune că s-a fă
cut totul, că rezultatele obți
nute sint la nivelul cerințelor 
și posibilităților existente.

Să luăm, de exemplu, mun
ca cu cartea la mină. Se știe 
că la mina Vulcan lucrează 
mii de muncitori, că mina este

mai
In orașul Vulcan, munca cu 

cartea se dezvoltă tot mai 
mult. De la Începutul anului 
cei peste 1230 de cititori În
scriși la biblioteca clubului 
muncitoresc au citit aproxi
mativ 33.500 de volume, ceea 
ce reprezintă o creștere apre
ciabilă fată de aceeași peri
oadă a anului trecut. Pe lingă 
biblioteca clubului iși desfă
șoară activitate un număr de 
20 de biblioteci de casă și 6 
biblioteci mobile, care numără! 
peste 900 de cititori. Colecti
vul bibliotecii este format din 
11 membri. Multi dintre ei 
sint muncitori mineri, con
structori, ingineri și profesori, 
șefi ai cabinetelor tehnice. 
Datorită acestui fapt, la bi
bliotecile mobile se organi
zează acțiuni interesante cu 
cartea tehnică, care atrag un 
număr mare de oameni ai 
muncii. Astfel, la biblioteca 
mobilă de la uzina electrică, cu 
concursul inginerului Stoîcuța 
Gheorghe, șeful cabinetului 
tehnic al uzinei, s-au organi
zat mai multe acțiuni cu car
tea tehnică, printre care „Car
tea instalatorului electrician", 
„Cazane cu aburi", „Electrici
tatea". Rezultate frumoase în 
acest sens s-au obținut și la 
biblioteca mobilă de la șan
tierul 10 construcții, unde 
este bibliotecar tovarășul Truș- 
că Nicolae. Această biblioteca 
are înscriși un număr de 120

Împărțită In mai multe sec
toare. Dar dacă căutăm în fl^ 
șele de cititori de la bibliotec" 
observăm că numărul citito
rilor din rindul minerilor este 
încă foarte mic. Care este 
cauza ?

Credem că în această direc
ție o vină destul de mare O 
poartă Însăși bibliotecara 
buluî. tov. Boda Elena 
s-a ocupat în mai mică 
sură, de mină unde, după 
se știe, lucrează cea mai 
re parte a muncitorilor

clu- 
care 
mă - 
cum 
ma-

_ ___  _ ...... ........... din 
Vulcan. Acest lucru e dovedit 
de Însăși faptul că la mină 
nu există declt o singură bi
bliotecă mobilă. E drept că 

nu 
este ajutată de către comite
tul sindicatului minei pentru 
a înființa biblioteci mobile lai 
sectoare dar nici tov. Boda E- 
lena nu a insistat prea mult 
pentru a primi acest aiutoT;

In activitatea bibliotecii mai 
există șf alte lipsuri. Așa de 
exemplu, unele acțiuni orga
nizate cu cartea au fost insu
ficient pregătite, n-au fost 
popularizate la timp iar în u- 
nele cazuri, ele 
problemele cele 
tante la ordinea

Toate acestea 
activitatea bibliotecii clubului 
din Vulcan să șchiopăteze iar 
rezultatele să nu fie întot
deauna cele dorite.

De aceea este necesar ca pe 
viitor colectivul de conducere^ 
al bibliotecii, conducerea diw 
buluî să folosească toate po
sibilitățile si formele în mun
ca cu cartea, să-și intensifice 
mai mult activitatea pentru a 
obține rezultate tot mai bune.

atragerea cititorilor,
Butușină Maria aju- bibliotecara clubului nici 
învățătoarea Popescu 
folosesc munca de 

expozițiile și prezen-

n-au tratat 
mai impor- 
zileL
au făcut ca



STEAGUL ROȘU

Amintiri din anii studenției

Colegul meu Lisifin
L, Anii trec, dar amintirile des- 
MjBre Uniune, despre oamenii 
’sovietici rămin mereu vii, își 

păstrează aceeași importanță 
<și strălucire ca in zilele cînd 
le-am trăit. In fiecare an cînd 
se apropie aniversarea Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie petrec, alături de al
bumul cu amintiri, zile plăcu
te, gindindu-mă la colegii, 
prietenii și tovarășii mei so
vietici. in acest an, o foto
grafie avea o semnificație deo
sebită 
plinit 
Lișîțin 
ne-am fotografiat în fața la
boratoarelor de foraj a insti
tutului unde învățam împre
ună. Lionea avea 31 de ani, eu 
21. Trecuseră deja 7 ani de la 
terminarea războiului dar Lio-

, nea, doar de 2 ani depusese 
uniforma de ofițer și s-a a- 
șezat pe băncile institutului 
geologic din Moscova. Cite a- 

fțnintiri nu-mi trezește acest om 
pe care îl privesc, pe care îl 
jlmt parcă mereu alături de 
Aline. El era cel mai în vîrstă 

JtoTîudent din grupa în care în- 
vățam.

Era comunist și făcea parte 
din biroul organizației de 
partid. Prietenia noastră a în
ceput din prima zi de studiu 
cînd, la bibliotecă mă strădu
iam prin vorbă și semne să-i 
explic Anei Ivanovna ce cărți 
imi trebuie. în acele zile, sem
nele participau cu drept egal 
la conversații, deoarece voca
bularul meu de cuvinte ru
sești era destul de redus. In 
timp ce mă gîndeam prin ce 
semn a-și putea cere o carte 
de geodezie, Lionea s-a apro
piat de mine și m-a rugat în 
franceză și germană să-i ex
plic ce carte doresc să iau. 
Ușor am reușit să obțin căr
țile dorite și am rîs mult timp 
de felul cum ne-am descurcat. 
Din aceea zi, timp de 5 ani 

t ^aproape mereu am fost nedes- 
părțiți, mereu în aceeași ban
că, la aceeași masă. In acea zi 
nu știam nimic despre el. In 
general vorbea rar despre el. 
iar cînd vorbea despre viața 
lui, vorbea ca despre ceva o- 
bișnuit. Pe Lionea înainte de 
a fi student l-am cunoscut din 
cele aflate de la unii colegi și 
asistenți. Era modest și mo
destia comunistului Lișîțin in
spira respectul celor din gru- 

kjpa noastră în care puțini îm
pliniseră 20 de ani.

Lionea insă îmi povestea a- 
desea despre cele ce a văzut 
în viață, ce a însemnat răz
boiul. Spunea uneori: „Eu nu 
am părăsit lupta. Am schim
bat doar arma cu stiloul, cu 
el lupt să învăț cît mai mul
te. Luptă și tu învățînd mereu 
mai bine’*.

i II interesa tot ce se petre - 
I cea în jurul lui, participa la 
’ viața înconjurătoare, ajutînd, 
sfătuind. De aceea uneori în 
glumă îi spuneau colegii „nene 
Lionea**.

Multe seri le-am petrecut lai 
el și în care Lionea mă între
ba despre patria mea, despra 
partidul nostru muncitoresc,

Oficiu poștal 
cu activitate rodnică

1 In cele 10 luni care au tre
cut de la începutul anului co
lectivul de muncă al oficiului 
poștal Lupeni a obținut în ac
tivitatea sa succese însemna
te. In această perioadă planul 
de venituri al oficiului a fost 
realizat în proporție de 102,8 
la sută iar la presă planul va
loric a fost depășit cu 12 la 
sută.

Rezultate pozitive s-au înre
gistrat și la indicatorul de 
primiri și trimiteri poștale, 
îmbunătățind calitatea muncii, 

«lectivul oficiului a eliminat 
tîrzierile și a redus aproape 

complet numărul reclamații- 
lor.

Dacă nu s-ar neglija insta
larea unui fir telefonic direct 
cu Deva treburile ar merge și 
mai bine la acest oficiu.

pentru mine: s-au îm-
10 ani de cind Lionea 

împreună cu mine

despre 
Privea
și revistele noastre cu multă 
atenție și mă ruga să-i spun 
ce este nou prin țară. Mă în
treba despre părinți, dacă le 
răspund cu promptitudine la 
scrisori etc. Dorea să afle cît 
mai multe despre construcțiai 
socialismului în țările elibera
te de ostașii sovietici. Ade
seori ascultam împreună bu
letinele de știri, mi le explica 
și le comentam împreună. Cînd 
erau ședințe de partid deschi
se, Lionea mă invita cu multă 
bucurie și măi așeza lîngă el. 
Toate acestea 
să particip la 
manifestare a 
sovietici șl să 
multe. îmi era coleg de școa
lă, iar în viață un prieten, un 
profesor.

Căte după-amleze nu le-a 
petrecut alături de mine, atent 
si cu răbdare pentru a mă' a- 
juta la învățătură', ca apoi 
noaptea să-și facă temele sale. 
Lionea făcea acest lucru cai 
ceva obișnuit, parcă era obli
gația lui ca eu să învăț bine. 
Mergeam împreună la specta
cole și muzee, la expoziții. Lă 
orice recital de balet îmi pro
cura bilete și cînd venea cu 
ele parcă triumfa zicîndu-mî 
„Sîntem printre cei care pu
tem snune că vedem specta
colul de balet. Ăsta din război 
mi-a rămas căci baletul nos
tru avea peste tot admiratori, 
așa că, azi te sacrifici pentru 
artă**.

Vorbea încet, în șoaptă a- 
proape, dar cînd discutam des
pre viitor devenea înflăcărat, 
ochii i se luminau, pe față-i 
apărea un zimbet cald ce vă
dea târle șl încredere.

Ultima dată cind ne-am vă
zut am stat mult de vorbă. 
Mă întreba cum văd viața, cum 
am să lucrez, ce îmi propun 
să realizez. îmi povestea pla
nurile sale și înainte de a ne 
lua la revedere mi-a spus :• 
„Ai să vezi că în acești ani 
țara ta s-a dezvoltat mult. 
Așa e peste tot unde in frun
tea popoarelor stau comuniș
tii. Să intri in rîndurile lor, să 
lupți șl să muncești ca nu nu
mai viitorii tăi copii, dar și 
tu să trăiești in comunism".

Apoi Lionea m-a îmbră
țișat.

Așa l-am cunoscut pe co
munistul Llșîțin, modest, dîrz, 
săritor la nevoie, principial, 
încrezător ’n viitor, harnic în 
muncă, trămd cu deviza „Am 
hotărît — vom face".

Ca el am avut mulți colegi, 
despre care oricînd îmi amin
tesc și vorbesc cu plăcere, des
pre oamenii și tovarășii so- 
vîptîpi

ing. SUCIU SEVE» 
I.E.M.H. Deva

organizația de tineret, 
fotografiile din 2iarele

le-a făcut ca eu 
toate formele de 
vieții oamenilor 
învăț cit mai

Din abatajele sectorului III al minei Aninoasa s-au extras in luna1 octombrie peste 1.300^ 
tone de cărbune în afara sarcinilor de plan. Acest succes este opera multor brigăzi harnica 
din sector în frunte cu brigada condusă de minerul Schneider Francisc. I

IN CLIȘEU: Minerii dintr.un schimb al acestei vrednice brigăzi condus ide minerul Pană 
Nieolae (mijloc). ț

Colectivul de redacție al gaze- ( 
tei de perete „Preparatorul" de la $ 
preparația Petrila, gazetă pârtiei- ) 
pantă la concurs, format din to- ■ 
var așii Greiniceanu Moise, ing. 
Breaza Cornel, Ecobescu Gheor
ghe, Balint Gheorghe și Zabor 
Eleonora, acordă o deosebită a- 
tenfle apariției noilor ediții ale 
gazetei.

Muncind după un plan de mun-

l
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învățăminte de la primul seminar

să fie cuprinși in învăță- 
de partid. Astfel, au fost 

mai multe forme de învă- 
printre care și un cerc de 

In
au fost înscriși 42

La gazeta de perete 
— articole cu 

un bogat conținut

i că bine Întocmit, de la începutul 
S anului și pînă in prezent au fost 
? redactate un număr de douăzeci 
ț de edilii.

Î Așezată la loc vizibil, gazeta
„Preparatorul", atrage atenția atit

> prin aspectul său exterior cît și 
/ prin conținutul articolelor sale.
? Printre articolele apărute în ul- 
c timele ediții și care s-au bucurai 
k de o bine meritată apreciere pen- 
A tru bogatul lor conținut sînt : ,.!n- 
, troducerea tehnicii noi", articol tăcăto 
c redactat de tov. ing. Jerca loan, j partid 
( „Activitatea comisiilor
> control", autor ing. 
( Gheorghe, „Pregătiri
S scris de muncitorul Bădufă Cons- 
7 tantin, „Grija față de avutul ob- 
\ ștesc", articol redactat de Găină 
? Petru și „Noul an de Invdjămînt 
c politic" apărut sub semnătura tov.
7 Creiniceanu Moise.
? Răspunzînd chemării redacției 
S ziarului „Steagul roșu", colectivul
5 de redacție al gazetei „Preparato- 
c rul" participă cu entuziasm la 
( concurs hotărît ca prinlr-o activi- 
? taie susținută să se numere prin- 
( tre gazetele fruntașe din între-
> prinderile Văii Jiului.

construcției socialismului 
noastră".
seminar a decurs mulțu- 
discutiile purtate au luat

de 
șef 
de

auto- 
Mirlcă 
iarnă",

In acest an, organizația de bază 
din sectorul VIII al minei Ani- 
noasa s-a orientat ca toți membrii 
și candidați! de partid, precum și o 
bună parte din activul fără de 
partid 
mîntul 
create 
tămînt
studiere a Statutului P.M.R. 
acest cerc 
cursanți, dintre care 20 candidați 
de partid. Pînă în prezent cercul 
a ținut două ședințe. In cea din 
urmă s-a predat lecția „Statutul — 
legea de bază a partidului" și s-a 
seminarizat lecția „P.M.R. conducă
torul poporului în opera de desă- 
vîrșie a 
în patria

Primul 
mitor. La
cuvîntul 12 tovarăși din cei 30 cîți 
erau prezenți. Problemele puse în 
discuție au fost dezbătute pe larg, 
cursanții au rămas cu învățăminte 
prețioase datorită faptului că au 
depus strădanie în însușirea mate
rialului predat. O pregătire satis
făcătoare au dovedit candidații de

1 Cocota loan, Korcoini Ghe- 
orghe, Jivcu Marin și alții care au

2 vorbit bine documentat, despre ne-
3 cesitatea creării partidului marxist- 
) leninist în țara noastră, despre 
t creșterea ralului de conducător al

constatat că o parte 
cercului nu sînt ac- 
și din cauză că uno- 
caietele de notițe șl

partidului în perioada desăvîrșirii 
construcției socialismului. Răspuns 
suri bune au dat și cursanții Rădoij 
Ionel și Munteanu Alexandru, cărei 
s-au pregătit temeinic pentru a lua 
parte la discuții.

Din primul seminar s-a desprins 
concluzia că pe lîngă predarea șt 
seminarizarea lecțiilor tovarășul 
Feier Mihai, propagandistul cercu
lui, trebuie să muncească indivi
dual cu unii cursanți mai puțin 
pregătiți. S-a 
din membrii 
tivi. Aceasta 
ra le lipsesc
nu au după ce să se orienteze în 
desfășurarea discuțiilor. Lipsurile 
semnalate la primul seminar au 
fost criticate în ședința cercului 
atît de propagandist cît și de că
tre tovarășul Blag Teofil, secreta
rul organizației de bază.

Pe viitor este necesar ca fie
care membru al cercului să se pre
zinte la seminar cu lecția cons
pectată, să fie antrenați tot mal 
mulți tovarăși care să ia parte la 
discuții. Toate acestea sînt nece
sare pentru a se asigura un nivel 
corespunzător lecțiilor și semina- 
rîilor, iar cursanții să rămînă ca 
noțiuni clare, cu cunoașterea te
meinică a materiei predate.

Z. ȘUȘTAC
©

Sonda „mapșupilop lungi"
(Urmare din pag. l-a)

de sondă, depășind planul cu 
73 la sută. Paralel cu aceasta, 
ei au realizat economii la pre
țul de cost în valoare de peste 
100.000 lei prin reducerea con
sumului de materiale, reduce
rea instrumentațiilor etc.

B. DASOALU ) ...Pe vîrful dealului Buta din
corespondent y apropierea Dîljei mici, duduie 

o sondă. Puternica mașină so-

vietică rotește tot mai adine 
prăjinile de foraj aducînd la 
lumină probe despre bogățiile 
subsolului. Gîndurile oamenilor 
ce muncesc aici se îndreaptă 
cu recunoștință către acei ca
re au făurit această unealtă 
minunată, venind 
muncii lor grele.

Este un ajutor 
care-i sprijină să
înainte cu realizările.

în sprijinul

prietenesc, 
meargă tot

Reducerea consumului de material lemnos 
obiectiv de seamă al muncii politice

minei

susti-
comu-

Reducerea continuă a consumu
lui de material lemnos constituie 
o sarcină de mare însemnătate pu
să de partid în fața industriei car
bonifere. înfăptuirea acestei sar
cini preocupă în mod deosebit co
muniștii din sectorul III al 
Lupeni.

Pe lingă munca politică 
nută pe care o desfășoară
niștii din acest sector pentru mo
bilizarea colectivului la îndeplini
rea și depășirea angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă 
privind sporirea producției de căr
bune, un obiectiv important al ac
tivității lor îl constituie reduce
rea continuă a cheltuielilor de pro
ducție, extragerea unei cantități 
sporite de cărbune cu un consum 
de lemn de mină din ce în ce 
mai redus. Cu prilejul instruirii 
lunare a agitatorilor, se arată 
acestora de către biroul organiza
ției de bază 
obiective ale 
activ pentru 
la reducerea
rial lemnos, a explozivului, a ener-

că, pe lingă celelalte 
întrecerii, să militeze 
mobilizarea minerilor 
consumului de mate

giei electrice și
octala 
tarilor 
om la 
tanța 
nos, a 
rilor pentru pușcare în vederea 
economisirii a cît mai mult ex
ploziv. Tot cu această ocazie, unii 
din agitatori împărtășesc din expe
riența lor asupra felului cum mun
cesc pentru a-și îndeplini sarcinile 
încredințate.

Agitatorul Petre Constantin din 
abatajul frontal 2 vest, care con
duce schimbul de tăiere, s-a gin- 
dit că stîlpii răpiți din spațiul 
excavat ar putea fi folosiți la ju
guri. împărtășind ortacilor gîndul 
său, ei au căzut de acord asupra 
propunerii agitatorului. De mai bi
ne de 3 luni, aproape în toate a- 
batajele din sector se folosește a- 
ceastă metodă.

Un alt agitator — Ghioancă Sa
bin — a propus ortacilor săi să 
refoloseasca materialul de la stive 
odată cu răpirea și refolosirea 
stîlpilor. In prezent și acest *••»-

pneumatice. Cu 
se indică agita-instruirilor

cum să ducă munca de la 
om pentru a lămuri impor- 
refolosirii materialului lem- 
amplasării judicioase a gău-

economisire 
este refolo- 
ori a jugu-

lemnos, 
armături

acestor

cedeu se aplică la toate abatajele 
frontale din sector.

Un alt procedeu de 
a materialului lemnos 
sirea de trei și patru
rilor de asigurare trase în abataj, 
procedeu care sa aplică ca urmare 
a propunerii făcute de 
agitatori din sector.

Un accent deosebit în 
gitatorilor s-a pus pe 
minerilor de a folosi cu 
nica nouă și metodele înaintate 
de muncă, condiție principală pen
tru creșterea productivității mun
cii și reducerea cheltuielilor de 
producție și. implicit, a consumului 
de lemn de mină.

Cînd s-a introdus pentru prima 
dată în abatajele frontale armarea 
metalică, multi s-au arătat neîn
crezători. In urma unei susținute 
munci politice depuse de agitatorii 
comuniști, în vederea lămuririi 
minerilor asupra avantajelor ar
mării metalice, a faptului că prin
cipala cale a reducerii consumului 
de lemn de mină este extinderea 
susținerii metalice. S-a reușit ca în

mai multi

munca a- 
lămurtrea 

curaj teh-

abatajele frontale susținerea meta
lică să se facă în proporție de 
sută la sută. Ca urmare, consumul • 
de lemn de mină a scăzut pe un 
abataj frontal cu aproape 20 m.c.

In galeriile direcționale s-a înlo
cuit complet materialul 
fiind folosite la susținere 
metalice tip T.H.

Ca urmare a aplicării
metode, precum și prin refolosirea 
lemnului de mină, multe brigăzi 
de mineri, cum sînt cele conduse 
de frații Sabin și loan Ghioancă, 
Onișor Nicolae și brigada din 
abatajul*2 vest, economisesc lunar 
între 8 și 10 m.c. material lemnos. 
Mulți agitatori, ca de exemplu, 
Moraru Valentin, Dascălu Mihai, 
Nichita Constantin, Cochea Gavri- 
lă și alții se situează în fruntea 
tuturor acțiunilor privind extrage
rea unei cantități de cărbune din 

în ce mai mare și cu un consum 
lemn de mină cît mai redus. 

urma muncii politice desfășurate 
agitatori și ca urmare a extin

derii tehnicii noi a metodelor 
vansate de muncă, consumul 
lemn de 
acest an 
m.cyiOOO

ce 
de 
In 
de

mină a fost redus 
pe sector cu peste 
tone de cărbune.

a- 
de 
în
3
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marxlsm-leni-
Lucrările Congresului ai ViH-lea 

Bulgar
tenov, secretar al Uniunii pictori
lor bulgari.

Cuvîntări de salut au fost rostite 
de conducătorii 
delor comuniste 
donezia, Cipru, 
Irak, Australia, 
tina, Portugalia, S.U.A. și Iordania.

Ședința de după-amiază a fost 
prezidată de Mladen Stoianov, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul Ivan Mihailov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
S. Anghelova, filatoare la combina
tul textil „Marița" din Plovdiv, 
Ivan Abadjiev, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist.

Lucrările congresului continuă.

al P. C
B.T.A., la 10 
al VIII-lea al

Bulgar și-a

SOFIA 10 (Agerpres).
După cum anunță

noiembrie Congresul 
Partidului Comunist 
continuat lucrările.

! La ședința de dimineață prezida- 
.tă de Todor Prahov, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., au luat cuvîntul Encio 
Staikov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., președintele Co
mitetului
Național
Avramov,

(terior, S.
al Comitetului
din Plovdiv, E. Karadjov preșe
dintele Sfatului popular regional 
Smolean, R. Mihaleva, secretară 
a organizației U.T.C.D. din satul 
Konevo, regiunea Sliven, A. Obre-

Executiv al Consiliului 
al Frontului Patriei, L. 
Ministrul Comerțului Ex- 
Stoianov, prim-secretar 

regional al P.C.B.

©

delegațiilor parti- 
și frățești din In- 

Chile, Finlanda, 
Austria Argen-

Cel de-al V-lea Festival internațional 
documentareal filmelor

pentru pace
această 

V-lea 
filmelor

BERLIN 10 (Agerpres).
.Filmele lumii 

în întreaga lume" — sub 
deviză are loc cel de-al 
Festival internațional al

i documentare și de scurt metraj 
care s-a deschis la 9 noiembrie la 
Leipzig.

Festivalul, care a devenit tradi
țional, în acest an are un caracter 
deosebit și cît se poate de repre
zentativ. La festival participă ei-

neaști din aproape 50 de țări ale 
lumii. Pentru prima oară la festi
val vor fi prezentate filme din 
U.R.S.S., S.U-A., Japonia, Italia, 
Columbia, Australia, Irlanda, Indo
nezia, Ceylon și Senegal.

R.P. Romînă participă cu mai 
multe filme de scurt metraj prin 
tre care: „Un Jupiter al vremu
rilor noastre", „Scoicile n-au vorbit 
niciodată", „Artă 
nouă", „Printre 
„Transilvania" pe
curs vor fi prezentate filme 
lizate în 32 de state.

Festivalul, care va dura pînă la 
18 noiembrie, a trezit un mare in
teres în rindul locuitorilor orașului 
Leipzig.

veche în 
pelicani", 
mare". La

rea-

(Agerpres).
a avut loc la 
Coloanelor din 
un miting al 

mi-

Miting al prieteniei sovieto-cubane
MOSCOVA 10 
La 9 noiembrie 

Moscova în Sala 
Casa Sindicatelor
prieteniei sovieto-cubane. La 
ting au participat 400 de munci 
teri cubani, care au urmat timp de 
,un an cursuri în U.R.S.S., și aproxi
mativ 1.500 de cetățeni ai Mos
covei. Mitingul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie, fră
ție, sinceritate și încredere.

Deschizînd mitingul Nikolai E- 
tgorlcev, secretar al Comitetului 

a
cu- 
So- 
în-

orășenesc de partid Moscova, 
transmis un cald salut poporului 
ban. El a subliniat că Uniunea 
vietică și Cuba luptă pentru

președintele 
pentru învă- 
și tehnic de

Lucrările Adunărir 
Generale a O.N.U.
NEW YORK
O mare parte

interesul 
filozofia 

(Agerpres).

Sporește
față de

LONDRA 10
In ultimul timp în rîndurile

tineretului și studențimii din 
Anglia a sporit interesul față 
de filozofia marxist-leninistă.

Un indiciu al interesului 
crescînd în rîndurile tinere 
tului englez față de știința

făptuirea idealurilor 
nismului.

Ghenrih Zelenko.
Comitetului de Stat 
țămîntul profesional
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a felicitat pe tinerii din 
Cuba pentru succesele obținute în 
învățămînt.

Ambasadorul Republicii Cuba 
Carlos Olivares Sanchez, luînd cu
vîntul, și-a exprimat convingerea 
că cubanii care și-au făcut studiile 
în U.R.S.S. vor deveni buni spe
cialiști și fii demni ai patriei lor.

Mitingul prieteniei s-a încheiat 
printr-un mare concert dat de ti
neri din Moscova și Cuba.

.©----------------

tineretului englez 
marxist-leninistă

marxist-leninistă ÎI constitue 
ciclul de conferințe care ur
mează să fie ținut în urmă
toarele două săptămîni de 
specialiști englezi în proble
mele marxismului. Aceste con
ferințe vor fi ținute îndeosebi 
la Universitatea și la Școala 
economică din Londra.

.©

(Agerpres). 
ședinței din di- 
9 noiembrie a 
a O.N.U. a fost

memoriei Eleanorei

10 
a 

mineața zilei de 
Adunării Generale 
consacrată 
Roosevelt.

Adunarea generală a trecut apot 
la discutarea raportului prezentat 
de Comitetul special creat, potri
vit hotărîrii celei de-a 16-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
pentru examinarea problemelor le
gate de traducerea în viață a De
clarației cu privire la acordarea 
Independenței țărilor și popoare
lor coloniale.

Reprezentantul Arabiei Saudite, 
A. Sukeiry, s-a ocupat amănunțit 
de modul cum se traduce în viată 
această declarație. El a criticat ve
hement pe colonialiștii vest-euro- 
peni, care nu se dau în lături 
la nimic pentru a-și menține po
zițiile în Africa, Asia și în 
tul Apropiat.

=©=—

Comitetul politic :

Orieo-

■4

FURTUNI IN ITALIA
ROMA. — In diverse regiuni ale 

Italiei furtunile și inundațiile con
tinuă să provoace mari stricăciuni 
La Torino, pagubele sînt evaluate 
la două miliarde de lire. Capitala 
Piemontului este izolată de restul 
Peninsulei, principalele căi de 
municații fiind sub apă.

In Icgâlnrâ co situația din Yemen
Declarația lui As-Sallal
CAIRO 10 (Agerpres). .
Luînd cuvîntul la 9 noiembrie 

la parada militară a gărzii națio
nale yemenite, președintele Repu
blicii Arabe Yemen, As-Sallal a 
declarat: „Revoluția națională
yemenită a zguduit tronurile regi
lor Saud și Hussein și a stîrnit 
teamă imperiului britanic putred 
care a început să organizeze îm
potriva noastră comploturi la gra
nițele de răsărit și
Yemenului. Anglia a 
triva noastră trupele

de sud ale 
trimis împo- 
sale. Ele în-

C0-

Erupția unui Vulcan 
în Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA. — 
Un Vulcan situat la aproximativ 
35 mile de capitala Guatemalei a 
început la 9 noiembrie să erupă. 
Exploziile și revărsările de lavă au 
silit locuitorii mai multor sate să 
părăsească locuințele, 
r -=0=-r

se 
în
de 
de

P.S.D.G. cere demisia 
iui Strauss

BONN 10 (Agerpres).
Agenția D.P.A, anunță că pe a- 

dresa procuraturii de la Bonn so
sesc din toate colțurile R.F.G. scri
sori și declarații din partea cetă
țenilor care subliniază caracterul 
ilegal al arestării lui Ahlers, re
dactorul șef al revistei „Der Spie
gel", arestare care după cum 
știe s-a produs în Spania la 
tervenția directă a Ministerului 
Război vest-german. Buletinul
presă al P.S.D.G. a dat publicității 
o declarație în care demască rolul 
nedemn pe care l-a avut Strauss 
în actele arbitrare și de violență 
a cărei victimă a fost Ahlers. In 
legătură cu aceasta P.S.D.G. cere 
demisia imediată a lui Strauss.

Liga germană a drepturilor o- 
mului a adresat cancelarului Ade
nauer un mesaj în care își exprimă 
îngrijorarea profundă față de în
călcarea drepturilor constituționa
le în legătură cu măsurile îndrep
tate împotriva revistei „Der Spie
gel"-

LONDRA 10 (Agerpres).
La o conferință de presă care 
avut loc la 9 noiembrie primul 

al Guyanei britanice,
a 
ministru
Cheddi Jagan, care se află în mo
mentul de față la Londra, a de
clarat că guvernului englez îi re
vine întreaga răspundere pentru 
torpilarea absolHt nefondată a con
ferinței în problema acordării in
dependenței țării sale. Intr-o de
clarație oficială a primului minis
tru cu privire la motivele eșuării 
conferinței a cărei convocare a 
fost aminată de două ori de gu
vernul Angliei, se arată că poziția 
Angliei este dictată, de fapt, de 
dorința ca pînă la acordarea inde
pendenței Guyanei Britanice să în
lăture de Ia putere partidul popular 
progresist de guvernămînt condus 
de C. Jagan.

In acest scop, a spus Jagan, 
în loc să se discute problema da
tei și formelor în care va fi trans
misă puterea guvernului Guyanei 
Britanice, conferinței i s-a impus 
o discuție cu privire la raportul 
dintre forțele politice interne în 
tară. In acest scop adepții englezi 
ai colonialismului încearcă să a- 
araveze situația din Guyana Bri
tanică prin ațîțarea divergențelor 
locale cu privire la problemele 
rasiale și religioase.

Continuarea acestei politici, se 
spune în declarație, nu 'dovedește 
decît că guvernul Angliei încalcă 
principiile echității, și democrației. 
,.Mă înapoiez în Guyana Britanică 
a declarat primul ministru, pentru 
a continua lupta 
turilor poporului

cearcă să pătrundă pe teritoriul 
nostru, noi însă le-am dat o lo
vitură zdrobitoare".

După cum transmite agenția 
M.E.N. în încheiere As-Sallal a 
spus: „Adresăm fraților noștri din 
sud chemarea de a fi gata să par
ticipe la revoluție și la luptele pe 
care le ducem împotriva imperia
lismului".

Succese ale trupelor 
ye menite

CAIRO 10 (Agerpres).
După cum anunță ziarul 

Ahram", vineri trupele mercenarilor 
au încercat de două ori să pă
trundă pe teritoriul Yemenului.

In nordul țării, în regiunea Sa- 
ada, mercenarii, sprijiniți de auto 
camioane blindate, au trecut fron
tiera yemenită, dar au fost res
pinși, după ce au suferit pierderi 
grele — 300 morți și 200 răniți. 
In retragere ei au lăsat pe cîm- 
pul de bătălie cîteva autocamioane 
blindate. Trupele guvernului repu
blican au luat prizonieri 20 da 
mercenari. In sud-estul țării tm • 
pele republicane au încercuit și ni
micit aproape complet un detașa
ment de mercenari bine înarmați, 
care pătrunseseră pe teritoriul Ye 
menului venind din emiratul Bei- 
han. In această luptă trupele 
menite au capturat un tun de 
bricatie americană.

Ziarul „Al-Ahram" relatează 
după cum a aflat comandamentul 
forțele aramte ale Yemenului, în 
Arabia Saudită staționează 3.000 de 
soldați și ofițeri iordanieni.

din 9 noiembrie a 
Politic au continuat 

problema dezarmăill 
totale. Reprezentanții

„Al-

ye- 
fa-

că.

în apărarea drep- 
meu",

SANTIAGO. — In sala de spec 
tacole a Universității chiliene a 
avut loc la 7. noiembrie o adunare 
solemnă consacrată celei de-a 45-o 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Ea a fost 
organizată de Institutul chilian 
pentru relații culturale cu Uniunea 
Sovietică.

LONDRA. — An de an ziarul 
comuniștilor „Daily Worker" obți
ne premii la concursurile pentru 
cea mai bună prezentare și pagi
nație. La concursul din anul 1962 
ale cărui rezultate au fost anun
țate în ziua de 9 noiembrie, „Daily 
Worker" s-a situat pe locul al doi
lea între ziarele de aceeași ca
tegorie (adică cotidiene și ziare de 
duminică cu tiraj pe întreaga ța
ră). Premiul întîi a fost 'decernat 
ziarului „Observer".

HAGA. — Ministrul pentru pro
blemele sociale și economice ai 
Antilelor olandeze,. Henriquez, a 
declarat că după părerea lui tn 
prezent problema șomajului este 
imposibil de rezolvat în Antile. 
Henriquez a sosit la Haga pentru 
a duce tratative în vederea iinan- 
tării de către Olanda a planului 
de dezvoltare economică pe zece 
ani a Antilelor.

GENEVA. — De două zile asu
pra multor regiuni din Elveția s-a 
abătut un uragan. In mod deosebit 
au avut de suferit cantoanele Gla . 
rus. Uri, Shewyz și regiunile si
tuate la poalele muntelui Jung
frau. De pe urma uraganului an 
avut de suferit de asemenea, căile 
ferate, liniile telegrafice și liniile 
pentru transportul energiei elec
trice.
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Discuții în problema 
dezarmării generale și totale

NEW YORK 10 (Agerpres).
La ședința 

Comitetului 
discuțiile în 
generale și
Canadei, Suediei și Ghanei au sub
liniat în cuvîntările lor necesita
tea de a s» căuta în continuare a 
înțelegere reciproc acceptabilă pen
tru cele două părți în această pro
blemă.

Vorbitorii au arătat că ar îl de 
dorit să aibă loc noi întîlniri la 
Geneva între reprezentanții tării»» 
participante la tratativele pentri» F 
dezarmare.

Pentru reluarea cît mai 
a activității Comitetului 
state pentru dezarmare 
nunțat și reprezentantul

H. Lima

G

grabnică 
celor 18 
s-a pr»- 
S.U.A,

Apărarea păcii 
dezarmarea
10 (Agerpres)

cere
BRASILIA
Intr-o declarație făcută penti1„ 

presă, Hermes Lima, primul minis
tru și ministrul afacerilor extern» 
al Braziliei a spus că „apărarea 
păcii cere în primul rînd dezar
marea. fără de care pacea devin» 
tot mai instabilă".

Hermes Lima a declarat ca 
„obiectivul principal al politicii ex
terne a Braziliei îl constituie a- 
părarea păcii". Apărînd pacea, ■ 
spus el, „Brazilia își apără pro < 
pria existență precum și existența 
altor popoare". 4

Scandal diplomatic în R.F.G.
BONN 10 (Agerpres).
Interceptarea convorbirilor tele

fonice în Germania occidentală 
amenință să se transforme într-un 
scandal diplomatic. Luați prin sur
prindere de gafa lui Adenauer, 
care a recunoscut în Bundestag 
faptul interceptării convorbirilor 
telefonice, ministrul poștelor Stu- 
ecklen și ministrul de interne 
Hoecherl, s-au grăbit să declare 
că „autoritățile germane na au 
dreptul să intercepteze convorbi
rile telefonice", fiindcă intercep
tarea convorbirilor telefonice este 
totuși un fapt incontestabil recu
noscut chiar de cancelar, „un pur
tător de cuvînt al guvernului, re
latează Reuter, a dat să se înțe
leagă că chiar dacă în R.F.G. con
vorbirile telefonice sînt interceo 
tate, răspunzătoare pentru acest 
fapt sînt fostele pateri de ocupație 
— Anglia, S.U.A. și Franța".

guvernul

Assocta- 
Angliei,

Conform tratatelor încheiate 
1955 între aceste țări și guvernul 
de la Bonn, interceptarea convor
birilor telefonice a fost limitată 
la cazurile „privind securitatea 
forțelor armate aliate din Germa
nia occidentală" și numai după 
consultări prealabile cu 
vest-german.

Vineri seara, relatează 
ted Press, ambasadorii
S.U.A. și franței au dezmințit in 
mod categoric că țările lor ar ii 
implicate în interceptarea convoi 
biților telefonice în R.F.G. Cercu
rile ziaristice în special corespon
denții străini relatează în conti
nuare agenția, au fost foarte în
grijorați de dezvăluirea tuturor 
acestor fapte. Ei sînt acum încre
dințați, relatează Associated Press, 
că zgomotele pe care le auzeau im 
timpul convorbirilor telefonice se 
datorau interceptărilor.
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