
Pe scurt de la corespondenți*
noștri voluntari

Brigadă de tîmpiari 
fruntașă

Comunistul Popa Petru este unul 
dintre cei mai buni șefi de bri
gadă ai secției tîmplărie din ca
drul I.I.L. „6 August" Petroșani.

Felul cum lucrează, grija sa 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan se reflectă în rezultatele ob
ținute în producție de întreaga 
brigadă. Avînd ca principal obiec
tiv continua îmbunătățire a cali
tății produselor, membrii brigăzii 

rie tineret condusă de Popa Petru 
au obținut în luna octombrie, de 
pildă, o depășire a planului de 
producție de 25 la sută, execu- 
tînd numai lucrări de bună cali
tate. Printre fruntașii brigăzii se 
numără Bilă Nicolae, Șiurcă Virgil, 
Popa Iustin, Eva Petru și alții.

C. ION 
muncitor

iLa mina- Petrila crește 
^numărul depunătorilor 
Ila C.E.C.

La mina Petrila există trei ghi
șee C.E.C. cu gestiune proprie. 
Ghișeul nr. 1 are ca mandatar pe 
tov. Ionescu Constantin, ghișeul 
nr. 2 pe tov. Crișan Lucia, iar ghi
șeul nr. 3, recent înființat, are 
ca mandatar pe tov. Somogyi Ida.

La aceste ghișee, în ’ ultimul 
timp, a crescut numărul depună
torilor cît și suma depunerilor. 
Așa de exemplu, la ghișeul nr. 1 
un număr de 49 de mineri s-au 
înscris în rîndurile depunătorilor 
permanenți la C.E.C. Valoarea de 
depuneri a sporit la acest ghișeu 
cu 6.130 lei.

C. BADUȚA
muncitor

Plecarea spre patrie 
a delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

vizitat țara
stat, oameni ai muncii din între
prinderi.

Au fost de față I. K. Jegalin. 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R.P. Romînă și membri ai ambasadei.

Tovarășul Stefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale a 
urat drum bun membrilor dele
gației.

A mulțumit Grigore Ivanovici 
Kozlov, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.U.S., preșe
dintele Sovietului de deputați din 
regiunea Leningrad.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori membrilor dele
gației.

care ne-a
Vineri la amiază a părăsit Ca

pitala delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., care la invitația Marii 
{Adunări Naționale a vizitat țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți tovarășii Ste
fan Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Anton Moisescu, 
vicepreședinte al M.A.N., membri 
ai Consiliului de Stat, Pompiliu 

jtafacovei adjunct al ministrului a- 
racerilor externe, președinți și vi
cepreședinți ai comisiilor perma
nente ale M.A.N., deputați, repre
zentanți ai Consiliului general 
A.R.L.U.S. și ai organizațiilor de
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Agiiafia vizuală de la mina Lupeni

îndemn

Harnica, disciplinată, avînd în componență oameni bine calificați 
profesional, brigada condusă de minerul Angheluță Enache este apre
ciată la mina Aninoasa. Deși în ultimele trei luni a lucrat în locuri 
dificile, brigada a reușit să-și realizeze planul lună de lună și să-l de
pășească în medie cu 12 Ia sută.

IN CLIȘEU: Schimbul condus de Ilie Nicolae.
----------------0-----------------

500 tone de cărbune peste planIn 10 zile
Brigăzile de mineri din sectorul 

I al E.M. Uricani înscriu pe grafi
cul de producție noi succese. Aju
tate de ingineri și tehnicieni să-și 
organizeze bine lucrul în abataje 
și aprovizionate mai bine cu ma
teriale și vagonete goale ele au 
reușit să extragă peste plan în pri
ma decadă a lunii noiembrie a.c. 
500 tone de cărbune cocsificabil La 
obținerea acestui rezultat un merit 
deosebit revine brigăzi'or conduse

------------------- Q--------------------

Cu planul la zi 
foraj Uricani son- 
în întrecere cu re-

1

5s

La secția de 
dorii se afirmă 
zultate valoroase. In perioada 1—12 
noiembrie a.c. numeroase brigăzi 
între care cele conduse de Săn- 
dulache Tache, locația 5.706, Plo- 
peanu Gheorghe, locația 5.710 și 
Popescu Dumitru, locația 5.713 au 
depășit sarcinile de plan la forajul 
fizic în medie cu "52 la sută. Acest

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

Exploatări forestiere fruntașe
Participînd cu însuflețire la în

trecerea organizată în sectorul I.F. 
Lupeni pentru o mai bună valori
ficare a masei lemnoase, muncitorii 
forestieri din exploatările Bilugu și 
Mierleasa au obținut realizări spo
rite. Luna trecută de exemplu, 
brigăzile complexe din Bilugu și 
Mierleasa au depășit cu 618 metri 
cubi sarcina planificată la lemn de 
foc și lobde pentru distilare.

De asemenea, ajutînd sectorul să 
realizeze înainte de termen pro
gramul pregătirilor de iarnă, mun
citorii din aceste două exploatări
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But- 
Mis- 
pr.o- 

în.

de minerii Apostol Vasile, Teodo- 
rescu Stancu. Ștefan Nicolae, 
tea Niță, Năsălean Miron și 
chie Gheorghe care au sporit 
ductivitatea muncii în abataj 
medie cu 20 la sută. De asemenea, 
în această perioadă s-au evidențiat 
și maiștrii mineri Costea Octavian 
Checedi Vasile și Matei Alexandru 
care nu și-au precupețit eforturile 
pentru a acorda brigăzilor în tot 
timpul o bună asistență tehnică.

lucru a permis secției să se afle 
cu planul la zi deși un număr de 
9 locații sînt în montare.

Paralel cu celelalte rezultate, 
sondorii de la Uricani au obținut 
și 
și 
și 
au 
luna octombrie a.c. cu 223.000 lei.

economii. Folosind la amenajări 
montaje materiale recuperate 
diferite piese recondiționate ei 
redus cheltuielile planificate pe

au participat la instala- 
funicular Wyssen, au 

drumuri pentru apropia-

forestiere 
rea unui 
construit 
tul lemnului și rămpi de încărcare.
Au muncit cu o însuflețire deose
bită membrii brigăzilor complexe 
conduse de Gyorgy Andraș, Bădiu 
Dumitru, Drăgan Iosif și Hopca 
Iacob. Exemplul lor s-a extins și 
lin alte exploatări.

viață’ț. Aceste 
pe fiecare mi- 
pe fiecare în

de la mina Lu-

pe
a-

a

deplin, 
vizuală 
devenit 
noi în

spre noi
„Gîndește, erează. luptă pentru 

nou, introdu-1 în 
cuvinte întimpină 
ner sau muncitor, 
giner și tehnician 
peni care pășește în curtea minei. 
Sînt cuvinte scrise cu litere mari 
pe un panou ce străjuiește intra
rea în curtea exploatării. Aceste 
cîteva cuvinte exprimă întregul 
conținut al bătăliei tumultuoase 
care o duc în adîncuri minerii 
cestei exploatări.

Activitatea colectivului minei 
ajuns într-un stadiu cind roadele 
ei depind direct de gindire, de 
capacitatea creatoare a oamenilor, 
de folosirea noului. a teh
nicii și procedeelor avansate. în
demnul panoului de la poarta mi- 

este deci justificat pe 
altfel, întreaga agitație 
curtea minei Lupeni a 
îndemn puternic spre 

făptuiri, spre noi succese în bătă
lia pentru mai mult cărbune, pen
tru randamente tot mai sporite.

Este imposibil ca atenția vreu- 
miner care străbate drumul 

duce spre galeriile minei să 
fie atrasă și de un alt panou 
o chemare tot atit de mobili

zatoare. Panoul înfățișează reali
zările colectivului minei în Înde
plinirea angajamentelor anuale, 
iar în încheiere se adresează co
lectivului cu îndemnul de a rea 
liza în întregime angajamentele 
privind depășirea planului de pro
ducție cu încă 12.460 tone de căr
bune prin creșterea productivită
ții și realizarea unei economii 
de 500.000 lei In puține cuvinte 
— un țel precis de luptă.

O mare forță mobilizatoare re
prezintă exemplul fruntașilor 
întrecere. Iată de ce populariza
rea fruntașilor se bucură de multă 
atenție la mina Lupeni: „Cinste 
colectivului sectorului III care a 
extras de .la începutul anului 35.776 
tone cărbune ■ peste plan. Pînăr la 
sfîrșitul anului colectivul acestui 
sector s-a angajat să extragă încă 
5000 tone cărbune peste plan" — 
glăsiiiește o lozincă. Asemenea
lozinci popularizează și exemplul 
unor brigăzi fruntașe în lupta
pentru sporirea producției și pro
ductivității muncii, pentru îmbu
nătățirea calității producției.

De curînd, pentru oglindirea o- 
perativă a realizărilor, în curtea

ln

Angajamente îndeplinite

anului și pînă 
de încărcări a 
la sută, încăr- 
aproape 25.000

Muncitorii ceferiști de pe raza 
de activitate a R.C.M. Petroșani 
obțin realizări de seamă în muncă.

De la începutul 
în prezent, planul 
fost depășit eu 1,1 
cîndu-se în plus 
tone mărfuri.

Reducerea staționării vagoanelor 
la încărcare și descărcare a fost 
una din preocupările principale 
ale muncitorilor ceferiști. Prin in
troducerea vagoanelor la descăr
care și încărcare imediat după 
sosirea lor în stație și expedierea 
la timp, vagoanele au ajuns mai 
devreme la destinație. In stația 
Vulcan de exemplu, unde se în

puternic 
realizări

din sectorul III 
ultimele 3 zile 
peste plan", 
integrală a sar-

de realiză- 
De aceea 
o deose- 
rămînerii 

și sectoa- 
„Tovarăși mineri, ingineri și

Mai 
de recuperat 3.456 tone căr- 
din lunile trecute. Ce fa- 
Mergeți ca racul 3 luni îna- 
4 înapoi ? înainte cu toate

minei Lupeni, la un loc vizibil, a 
apărut un panou operativ. Pe un 
fundal roșu apare un text scurt 
format din litere mari și albe ca
re redă realizările din ziua pre
cedentă pe exploatare, cît și ale 
unor brigăzi sau sectoare frun
tașe. Acest text este schimbat în 
fiecare zi. Iată un text publicat 
cu cîteva zile în urmă: ,,Cinste 
minerilor din brigadă condusă de 
Petre Constantin 
care a extras în 
171 tone cărbune

Dar îndeplinirea 
cinilor de plan, a angajamentelor 
de întrecere depinde 
rile întregului colectiv, 
agitația vizuală acordă 
bită atenție remedierii 
in urmă a unor brigăzi 
re : 
tehnicieni din sectorul II 1 
aveți 
bune 
ceți ? 
inte, 
forțele pentru recuperarea minu
sului și realizarea planului în fie
care lună". Asemenea lozinci sînt 
adresate și colectivelor sectoare
lor IV B și V sud. O altă lozincă 
se ocupă de una din brigăzile co
dașe ale sectorului IV A, cea con
dusă de Popescu Ioan. Lozinca 
înfățișează cu cît a rămas în ur
mă la diferiți indici brigada și tot
odată ce au pierdut minerii prin 
nerealizarea sarcinilor de plan. In 
sfîrșit, lozinca se adresează mais
trului miner Kiss Martin, care răs
punde direct de brigada codașă.

Există panouri care redau pe 
fiecare sector cîte brigăzi au ră
mas sub plan și cheamă cadrele 

tehnico-inginerești să sprijine mai 
mult brigăzile codașe pentru a-și 
realiza sarcinile și a obține cîș- 
tiguri tot mai bune.

Este demnă de relevat și preo
cuparea tovarășilor din comitetul 
de partid Și comitetul » sindicatu
lui minei în alcătuirea unor lo
zinci mobilizatoare care, prin cal
cule sugestive, demonstrează efi
cacitatea luptei pentru reducerea 
prețului de cost, sporirea produc
tivității muncii și îmbunătățirea 
calității producției. Iată un exem-

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)
G

a fost 
la 7—8 ore pe vagon. Ast- 

obținut pe R.C.M. Petro- 
economie de 225.000 . ore

cârcă și descarcă zilnic aproape 
200 vagoane, staționarea 
redusă 
fel s-a 
șani o 
vagon.

Deși în stațiile de pe raza R.C.M. 
Petroșani nu se încarcă 
mărfuri de masă (cărbuni, 
calcar etc.) 
și cu volum 
nele pentru 
rațional, s-a 
o îmbunătățire de 
sarcini planificate, 
se în același timp

numai 
balast, 
ușoare 
vagoa-

ci și mărfuri 
mare, dirijînd 

încărcare într-un mod 
reușit să se obțină1 

2,8 la sută a 
economisiridu- 
3060 vagoane.

I. CRIȘAN 
impiegat R.CM.

MuncitorSi 
constructori șl 
montori de 
pe șantierul 
I.C.M.M. de la 
exploatarea mi
nieră Vulcan 
execută la su
prafață o sea
mă de con
strucții indus
triale și ame
najări, contri
buind Ia dez
voltarea și mo
dernizarea mi
nei.. Fotogra
fia noastră în
fățișează lu
crările de să
pare 
nare 
albie

și beto- 
la noua 
a pîrîu- 
Crividia.
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LUMEAD I N
de lem-

Perlă
In apele arhipelagului Sulu, în 

sudul Filipinelor, a fost pescuită 
jo perlă-gigant, considerată ca cea 
mai mare din lume.

După cum anunță France Presse, 
președintele societății de cercetări 
tropicale, S. Lepasana, a declarat 
ci perla este ovală, măsurînd 8,89 

țcm. pe 6,35 cm. Valoarea perlei a 
fost apreciată la Jolo (capitala ar-

gigant
hipelagului Sulu) la 25.000 de do
lari.

înainte de primul război mon
dial, în apele arhipelagului Sulu 
a fost pescuită o perlă 
mensiuni 
tierii au 
valoare, 
defecte.

condusă 
la des- 

sosite cu 
depozitului.

asemănătoare, 
apreeiat-o ea 

deoarece avea

avînd di- 
dar biju- 
fiind fără 

anumite

„Xerografia" rezolvă problema 
tipăriturilor rare

s-au dus ortacii ? 
ceilalți membri ai 
au observat lipsa

Din întuneric ia iuminâ
pe față. Acum și munca în a- 
dîncuri e alta. Imbrăcați în haine ► 
de protecție, dotați cu unelte 
utilaje moderne menite să le ușu
reze munca, minerii se întrec spre 
a da mai mult cărbune patriei, 
conștienți că totul ee se face în 
țara noastră e pentru binele și 
fericirea celor multi.

Citind aceste rînduri, sînteți 
poate înclinați să credeți că este 
vorba de secvențe din filmul „Lu- 
peni 1929". Nu este însă așa. Cele 
arătate sînt sculptate de talentatul 
sculptor amator Schmit și se află 
în holul minei Petrila. La posta
mentul sculpturii se află un ba
zin iluminat de becuri multicolo
re. In ele se reflectă întreagc 
sculptură. E o realizare frumoasă 
care spune mult. Ea simbolizează 
trecerea din întuneric la lumină, 
a asupriților de

Cu grinzi rupte, gata, gata să 
se prăbușească, abatajul semăna 
cu o hrubă. In el, cîțiva mineri 
imbrăcați în zdrențe, desculți, cu 
fața suptă de foame și nevoi 
munceau din greu cu unelte pri

mitive. Privindu-i, gîndul îți zboa
ră cu ani în urmă cînd stăpîni 
pe bogățiile țării erau capitaliștii 
și moșierii, spre acele vremi cînd 
în abataje, în cocioabe peste tot 
domnea bezna, mizeria, foamea. 
Secvența aceasta din trecut dis
pare însă ca un vis urît. In- primul 
pian apare un miner vîrstnic. Pe 
fața-i slăbită se citește lumină și 
hotărîre, iar cătușele ce le purta 
la mîini sînt sfărîmate, simbol al 
scuturării jugului exploatării, al 
libertății mult dorite. Bătrînul 
este urmat de noua generație. Ea 
are soare în priviri și zimbetul altădată.

înregistrarea manuscriselor și a 
Cărților rare pe filme a oferit cer
cetătorilor un prețios instrument 

i de documentare. Iată însă că s-a 
găsit un procedeu nou, mai avan
tajos — xerografia. Acest proce
deu îngăduie,, cu cheltuieli miei, 
reproducerea operelor ce nu se 
mai găsesc în librării.

Prin metoda xerografiei (literal : 
scriere uscată) orice carte ce ur
mează să fie reprodusă este foto
grafiată în întregime pe microfilm. 
Negativele sînt trecute, în ordi- 1

eăr- 
eare 

na- 
Prin

I N
Taxatoarea a răgușit tot între- 

bînd.
— Toți pasagerii și-au luat bi

lete ? N-a rămas nici 
bilet ?

Nimeni însă nu i-a 
Dregîndu-și glasul, ” a mai repe
tat odată întrebarea, apoi s-a a- 
dresat șoferuluL

— Gata tovarășe șofer, putem 
pleca.

Si autobuzul a plecat din sta
ție dueînd cu sine zeci de pasa
geri. Deodată se auzi din nou vo
cea taxatoarei.

— Pregătiți biletele pentru con
trol.

Pasagerii încep să se caute prin 
buzunare. Numai doi, postați în 
apropierea ușii de coborîre, nu se 
gîndeau Ia așa ceva. Ba unul din
tre ei încercă să deschidă ușa, ca 
să părăsească autobuzul înainte 
de a ajunge controlorul în drep
tul lui. Șoferul însă i-a ghicit 
pesemne gîndul și, niei la înju-

nea corespunzătoare paginilor 
ții, printr-o mașină specială 
face reproducerile în mărime 
turală pe un rulou de hîrtie.
îndoirea automată a hîrtiei se ob
ține un fel de acordeon, ale cărui 
părți interioare nesensibile sînt li
pite două cite două.

Folosirea mierofilmelor a rămas, 
pînă în momentul de față, costi
sitoare. Grație xerografiei se vor 
putea procura, la prețul cărților 
obișnuite, lucrări rare a căror con
sultare cerea uneori deplasări lungi 
și mari sacrificii bănești.

AUTOBUZ

Țuicagn
Zi de plată la depozitul 

ne Petrila.
Brigada de descărcători 

de Ivanov Toma a trecut 
cărcarea vagoanelor 
bușteni în incinta
Cînd munca se desfășura mai în 
toi, doi muncitori Busurcă Vicol 
și Boanță loan s-au făcut nevă- 
zuți.

— Unde ni 
s-au întrebat 
brigăzii, cînd 
celor doi.

In acest timp Busurcă și Boan- 
ță s-au furișat printre stivele de 
lemne și, pînă la restaurant, în- 
tr-o fugă au ținut-o.

După mai bine de cinci ore de 
țuicăreală și taifas au reapărut la 
locul de descărcare a buștenilor, 
dar într-un hal... Șeful de brigadă 
și tovarășul Koch Iuliu, șeful de 
schimb, i-a poftit pe ortacii țui- 
cagii să plece acasă, să se 
explicîndu-le că ei și-au 
„șutul" pe ziua respectivă.

Cei doi chiulangii, abia 
du-se pe picioare n-au mai
încotro, și au plecat sub privirile 
dezaprobatoare ale celorlalți mem
bri ai brigăzii.

Serenadă nocturnă

unul fără

răspuns.

râturile birjărești ale lui Butnaru 
Leon „pasagerul" grăbit, nu a des
chis ușa.

— Biletele dumneavoastră, li se 
adresă deodată controlorul.

— ? 7 1
In asemenea situații toți pasa

gerii își îndreaptă privirile spre cei 
somați. Si de astă dată, mai bine 
de 30 cetățeni li priveau pe cei 
doi „pasageri" care 
să prezinte biletele 
dintr-un 
si le-au

Si, în 
sagerilor
I.C.O. și-a făcut datoria, 
du-le celor doi, proces verbal de 
eontravenție, după care „pasage
rii" Zoltan Aurel, muncitor la 
I.C.M.M. Petroșani și Butnaru 
Leon, angajat la preparația Petrila 
au fost invitați să achite amenda 
binemeritată pentru contravenție, 
preeum și costul biletelor pe care 
„uitaseră" să le îa la urcare

n-aveau cum 
de eălătorie 

motiv foarte simplu: nu 
cumpărat 
aprobarea unanimă a pa- 
în regulă, controlorul 

dresîn-

culce,
făCUt

ținîn- 
avut

Au trecut vremurile cînd îndră- 
gostiții însoțiți de trubaduri se 
opreau sub ferestrele adoratelor, 
dindu-le serenade doar în nopți 
cu lună. Astăzi, serenadele nu 
mai sînt la modă. Lămpile fluores
cente, cele cu mercur și becurile 
electrice au făcut din noapte zi. 
De o vreme încoace însă, în fie
care seară, cei de la uzina elec
trică din Petroșani țin parcă cu 
tot dinadinsul să-i facă pe 
torii orașului să se creadă 
cele vremuri cînd serenada 
sub clar de lună. Mergi la
Cînd ți-e lumea mai dragă se 
stinge lumina. Stai, stai pînă ți 
se urăște și apoi pleci acasă. Te 
prinde cumva jocul de-a baba 
oarba al celor de la uzină la plim
bare, te lovești prin întuneric de 

unul, de altul, te 
scuzi și pleci mai 
departe. Ce face 
însă medicul ca
re are pe masa de 
operație un om 
grav bolnav și 
în toiul lucrului 
se stinge lumina.

poate

locui- 
in a- 
se da 
film.

C. IONESCU

©

scuza în
că 
îi 

nu

fața bolnavului ? 
nu. Să zicem că 
scuză pe cei rf& 
le dă lumină, dar 
la sănătatea oa-

oare
Fără îndoială 
unii locuitori 
la uzină care
cei ee veghează 
menilor muncii, majoritatea locui
torilor orașului, nu-i scuză de 
ci îi critică. Poate așa vor faflp 
lumină.

D. CR1ȘAN
——

Do tamiii: tare itiistă 
la orice îemperatnră

A fost pusă la punct o nouă va
rietate de cauciuc din nitril și si
licon care rezistă la o tempera
tură variind între minus 75 grade 
și plus 260 grade, fără să se în
tărească, fără să se umfle și fără 
să se fărîmițeze. Acest nou produs 
poate fi folosit la fabricarea gar
niturilor, a manșoanelor de asam
blaj, a tuburilor, a obturatoarelor 
și a altor piese ale echipamentu. 
Iui industrial. Noul cauciuc va in
teresa în mod special industria de 
automobile si cea de construcții 
aeronautice.

o

• O adevărată .insulă 
a păsărilor" se află pe 
lacul Cinai (R.P. Chine
ză). Insula are o lungime 
de 2 km. și este popu
lată cu 
specii 
toare.
așezate
unul de altul, încît o pri
vire panoramică asupra 
insulei îți lasă impresia 
unui pitoresc și original 
orășel.

nică centrală a 
miei de științe a 
Pot fi admirate aci mil de 
specii și categorii de 
plante din toate colțurile 
Uniunii Sovietice și din 
străinătate. Grădina are 
sectoare de pomicultură, 
legumicultură, plante de
corative, plante medicina
le și aromatice, plante 
sălbatice etc. Numărul co
pacilor și arbuștilor este 
de 2.700. Intr-una din se
re sînt cultivate 900 de 
soiuri de plante tropicale 
și subtropicale, precum și 
11.000 de culturi hibride.

Acade-
U.R.S.S.

cele mai felurite 
de păsări călă- 
Cuiburlle lor sînt 
atît de aproape

• La Moscova pe o 
suprafață de 362 hectare, 
se întinde Grădina bota-

rafina-

oooooooQOOOOOQeooooooeooooooooaooeeo

vehicu

Samar
in ediu

datează 
între

cu nume- 
superioa- 
industria- 
pînzeturi- 
parcuri $1

lui Timur 
adică cel șchiop (1370— 

Samarkandul cunoaște pe- 
sa de apogeu, devenind ca- 
unui puternic imperiu. Ti- noi 

medresa zi- 
între 1417— 
Această me-

puritatea liniilor, mausoleul 
fără îndoială unul dintre cele 
remarcabile din întreg Orien- 
Lucrările de restaurare care 
dat strălucirea de astăzi, au

Note de călătorie 
prin U.R.S.S.

•eeoeeoooooeeoooeooeeeooeeeoeeoeeooee

Intrind în Samarkand, în inima A- 
siei Centrale te întîmpină de la înce
put siluetele grandioaselor ruine ale 
moscheielor, mauzoleelor și palateloi 
din vremurile de îndepărtată glorie, 
ale acestei cetăți milenare și clădirile 
noi, grăitoare semne ale transfor
mărilor socialiste. Oraș al relic
velor, Samarkandul este astăzi un 
important centru universitar și eco
nomic al Uzbekistanului 
roase școli secundare și 
re, manufacturi legate de 
Uzarea bumbacului și a 
âor de tot soiul, cluburi,
splendide magistrale în care se u- 
nește forfota bazarului cu 
lele modernelor orașe.

Si totuși a rămas același 
kand, supranumit în evul
„Perla orientului — centru scîn- 
teetor al lumii". Este același oraș 
care cu douăzeci și trei de veacuri 
In urmă era o urbie vestită a sog- 
dienilor.

Colina moartă cu rămășițele o- 
rașului Afrosiab, arată călătorului 
unde a fost locul vechiului Samar
kand, oraș care s-a extins în cursul 
perioadei helenistice a istoriei sale 
și a înflorit în evul mediu, pînă 
la pustiitoatea
mongolilor. Invaziile acestora 
cepînd 
cetății 
cui al 
ratele
ce i-au urmat, au depopulat cum
plit cetatea. Atuncea s-a distrus

invazie a tătaro- 
în 

cu cucerirea și devastarea 
de către Gingis-Han, In vea- 
XIII, și sfirșind cu nenumă- 
lupte dintre hanii hulaghizi

apeductul de la Arzis, care alimen
ta cetatea cu apă, simbol al civi
lizației în acele regiuni de stepe 
uscate.

In timpul domniei
Lenk,
1405), 
rioada 
pitala
mur, care se pretindea un descen
dent al hanilor ce scoborau din

uriaș de la intrarea ei. Formele 
sale simple și imense somptuozi
tatea ornamentației murale, ne dă 
o idee asupra strălucirii și 
mentului acelor epoci.

Tot din epoca timurizilor 
mausoleul Gur i-emir zidit

1403 și 1404. O frumoasă cu- 
domină ansamblul. Peste tot 

simple poleite în azur, sobrie- 
și liniște. Sub bolți grele de

învățați, ca 
în capitala

lul Timur,

Gingis-Han, reuși să organizeze 
triburile și să cucerească întin
deri imense și bogate. După cam
paniile lui victorioase, din părțile 
Indiei, Iranului, Siriei și Occiden
tului, mii de meseriași 
dealtfel și robi, veniră 
sa, înfrumusețînd-o.

in timpul domniei
Samarkandul se îmbogăți cu monu
mente impunătoare. In umbra lor, 
cetatea triumfătoare forfotea pes
triț în zilele de bazar, sărbători 
sau întoarceri din expediții victo
rioase.

Moscheia centrală, numită Bibi- 
khanin (1399—1404), din care nu 
au mai rămas decît ruine, ne ulu
iește și astăzi prin măreția sa, prin 
concepția Îndrăzneață și prin per
fecțiunea cu care s-a ridicat arcul

anii 
polă 
linii 
tate
istorie este înmormlntat însuși cu
ceritorul Timur, faimosul Tamerlan. 
Prin 
este 
mai 
tul. 
i-au
durat nu mai puțin de 10 ani.

In prima jumătate a veacului 
XV, Ulug-beg, nepot al lui Timur, 
continuă înzestrarea cetății cu u- 
riașe construcții ce s-au păstrat 
pînă astăzi. Acest conducător nu 
era om de arme ci un înțelept, un 
umanist, cunoscut pretutindeni pen
tru lucrările lui de astronomie. Pe 
colnicul vechii gorodiști se mai văd 
și astăzi ruinele observatorului său 
cei mai important din lume în vea
cul al XV-lea. Temelia este origi
nală ; o rotondă enormă, poligo
nală. In mijloc bine conservat și 
pus de arheologi sub acoperămînt, 
se mai vede sextantul observatoru
lui cu care se obțineau date asu
pra mișcării astrelor cu o preci
zie de-a dreptul uimitoare. Din ne
fericire observatorul a fost distrus

sălbăticie in 
cursul invaziilor 
următoare.

In jurul Regista- 
nului, piatra cen
trală a cetății, 
Ulug-beg a porun
cit să se zidească 
un ansamblu de e- 
dificii mărețe, din 
care nu s-a păs
trat pînă la 
decît 
dită 
1420. 
dresă enormă, cu 
un portic uriaș 
și policrom și o 
curte interioară cu 
lespezi pomi aro
mați și nișe, era 
de fapt o școa
lă superioară, care 
inițial avea 
universități. Se predau aici mai cu 
seamă cunoștințe laice despre geo
metrie, algebră, astronomie, geode
zie, chimie 
zie, cunoștințe 
male, medicină.

Reconstrucția 
ceput odată cu 
cînd au apărut 
în același stil, 
o imensă curte 
bazarului 
anii 1619 și 1636 s-a zidit medresa 
Sir-Dor în stilul glorioasei clădiri 
existente, iar între 1646 și 1659 me
dresa Till Kari închizînd partea 
nordică a pieții. Astfel s-a înche-

caracterul unei

fizică, literatură, poe- 
despre plante, ani-

Registanului a în 
veacul al XVII-lea 
aici alte medrese 

închizînd între ele 
cu lespezi, loc al

și solemnităților. Intre

gat ansamblul solemn al monumen 
talului Registan aflat în inima ora
șului Samarkand.

Noul stil își are și el epoca lui 
în Samarkand. Noile clădiri admi
nistrative, clădirile facultăților și 
institutelor nu dezmint ci întregesc 
denumirea ce se dădea odinioară 
Samarkandului și de la care poate 
i se trage numele — Surra man- 
raa! Adică bucurie pe cel care a 
văzut-o!

Am resimțit această bucurie, căci 
ea este acolo pretutindeni, pe pgft 
taluri, pe monumentele intinerîîe, 
pe fețele oamenilor I

prof. LIVIU ALEXANDRU



STSttfGUL ROȘU

NOTĂ • PUBLICITATE
; .MHiimin Bii!iiiiiiiihiiiiHiHiiinfiiiniiiii'i!ff,iniiiimiiMiiiiiii!'iiii!iiiĂppovizionQPea șantierelor 

la nivelul cerințelor!

finisării și punerii în func- 
a obiectivelor aflate în lucru, 
toate că planurile de lucru cu- 

cantitățile precise de mate- 
necesare construcțiilor respec- 
serviciul de aprovizionare a!

pompele de circuit pen- 
caldă, diferite aparataje

constructorii nu primesc

Zilnic, pe șantierele de construc
ții din Valea Jiului se folosesc mari 
cantități de materiale necesare ridi
cării, 
țiune

Cu
prind 
riale 
tive,
grupului de construcții nu asigura 
primirea lor ritmică, ceea ce pro 
voacă întreruperi goluri în activ i- 

: tatea brigăzilor de constructori, du- 
cînd implicit la prelungirea terme
nului de predare. De exemplu, șan • 
tierul 7 Lupeni execută în prezent 
centrala termică a cartierului Braid 
II, fără de care nu pot fi predate 
noile blocuri pentru mineri. Dar 
dacă la centrală brigăzile construc
torilor Vischi losif, Comșa Achim, 
Vasiu Petru, Popescu Nicolae se 
străduiesc să realizeze un ritm înalt 
de lucru, ei duc lipsă de unele ma
teriale și utilaje: 700 m. țeavă fier- 
bătoare și tot atîta țeavă zincată

pentu montarea conductelor de dis
tanță, apoi 
tru apă 
etc.

Tot aici
la timp timplăria metalică necesară, 
țevi pentru noua rețea de distribu
ție a apei, geamuri pentru închi
derea blocurilor. Cu geamurile es
te o întreagă poveste : șantierul 
are nevoie de plăci cu dimensiunea 
de 65/130 cm. iar serviciul de a- 
provizionare aduce sticlă cu dimen
siunile de 120/180 cm. incit aproape 
jumătate se pierde la tăiere.

O astfel de aprovizionare nu es
te in sprijinul constructorilor pen
tru a putea lucra repede, bine și 
ieftin. Este necesar ca conducerea 
grupului de șantiere din Valea-Ji- 
ului și a Trustului să ia măsuri o- 
perative pentru a îndrepta aceas
tă situație, îneit aprovizionarea 
șantierelor cu materiale să fie la 
nivelul cerințelor constructorilor I

îndemn puternic spre noi realizări
(Urmare din pag. l-a)

piu „îmbunătățirea calității pro
ducției exploatării cu 1 la sută e- 
«hivalează eu 1.936.000 lei care re- 

. prezintă costul a 56 apartamente,
961 aparate de radio și 1336 costu
me de haine.

Operativitatea, caracterul com
bativ, conținutul bogat și multila- 

; teral faa ca agitația vizuală 
la mina Lupeni să constituie 
puternică forță mobilizatoare 
colectivului minei la obținerea

, nor realizări tot mai Însemnate. 
Dar în tratarea unor laturi ale ac- 
tivității minei agitația vizuală ră- 
mîne totuși deficitară. Tehnica

de
o
a

u-

nouă, extinderea ei, folosirea ju
dicioasă a noilor utilaje, genera
lizarea «elor mai avansate pro
cedee de muncă, ridicarea pregă
tirii profesionale a oamenilor Ia 
nivelul cerințelor actuale — iată 
doar cîteva din problemele pe care 
le ridică viața la mina Lupeni dar 
agitația vizuală le tratează mat 
puțin.

Cu cit comitetul de partid șl 
comitetul sindicatului vor folosi 
cu mai multă prieepere și maturi
tate politică acest mijloc eficient 
de mobilizare a oamenilor — a- 
gitația vizuală — cu atlt vor ob
ține mai mari succese In atinge
rea țelurilor puse de partid.

------0

V
nostru, 

la
Adresîndu-se ziarului 

mecanicul, Bejenaru Tudor de 
mina Lupeni scrie:

,Jn repetate rtnduri m-am 
dresat organelor însărcinate

a- 
cu

In filele ta etelai ta evlleala 
laaati patriefite

Uzina electrică Vulcan mun- 
peste 150 de tineri utemiști 
alături de vîrstnici, obțin

duce 
toate

mecanicului Bejenaru 
întemeiată. Lipsiți de 
numeroși cetățeni din

In abatajul brigăzii aonduse de minerul Z61d Frânase se realizea
ză lună de lună randamente și depășiri de plan pe care nu multe 
brigăzi de la mina Vulcan reușesc să le egaleze. Iată trei ortaci 
dintr-un schimb al acestei harnice brigăzi.

Șantierul e pregătit de iama

i i; 
•» 
k! 
|! 
f J 
Jl 
a! •; i.

Exploatarea 
minieră Lonea

Ține în ziua de 2o no
iembrie 1962 la sediul ex
ploatării din Lonea str. 
Republicii nr. 273 un 
concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi : 
maiștri mineri principali 
maiștri 
maiștri 
maiștri

Cererile de înscriere la 
concurs se depun la bi
roul personal al exploatării.

Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile în 
vigoare.

mineri 
mecanici 
electricieni

♦
♦
♦ 
i 
i
i 
i
♦

Ga și în anii trecuji, conducerea șantierului de prefabricate din 
Petroșani a luat din timp măsuri tehnico-organizatorice pentru o bună 
pregătire de iarnă. Principalele lucrări au fost începute încă din 
timpul verii. Acest lucru a per mls ca la 
de iarnă pe șantier să fie In intregime 

ît exemple de lucrări făcute la timp de 

i *

de

Sudorii vor iuera 
în atelier

Pe șantier se cer o seamă
reparații la utilaje și agregate din
tre care multe le fac sudorii. In 
iernile trecute el au lucrat afară. 
Pentru iarna care se apropie sudo
rilor li s-a pregătit o surpriză plă
cută. Pe șantierul din Petroșani 
s-a construit un mic atelier de su
dură, creîndu-se astfel condiții op
time de lucru muncitorilor sudori 
pe orice timp.

Lucrările la atelierul de sudură 
au fost executate de echipa de 
zidari compusă din muncitorii Bel- 
tichi losif și Kelemen Adalbert 
folosind ca material deșeurile de 
bolțari. La acoperiș s-a întrebuin
țat lemn vechi rezultat din demo
larea pereților de la halele de tur
nare.

Sudorii Valea Vasile și Birlida 
Dumitru i-au ajutat în continuu pe 
zidari. Ei au procurat ferestre vechi 
pentru atelier și le-au montat în 
afara orelor de lucru, au amena
jat 
lui 
de

sistemul de aerisire a atelieru- 
confecționînd și montînd tubul 
evacuare a gazelor de sudură.

calitate

ora actuală pregătirile 
terminate. Iată cîteva 
și cu cheltuieli mici.

♦ 
â 
i
i
*
«
♦ ț
«
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din scîndură. Acoperișul hale
lor a fost reparat în locurile 
unde prezenta stricăciuni fo- 
losindu-se ca material seîndu- 
rile recuperate la demolarea 
pereților din lemn. Din resur
se interne s-au reparat so
bele de încălzit, s-au confec
ționat 2 sobe noi și un cazan 
pentru încălzit apă necesară 
preparării betonului.

Lucrările s-au efectuat cu 
cheltuieli mici și datorită fap
tului că muncitorii șantierului 
au participat la ele prin mun 
că patriotică. Numai tineretul 
a efectuat 200 ore de muncă 
patriotică. Deosebit de activi 
au fost la lucrările de repara
ții de la halele de turnare ti-> 
nerii Ungureanu Filaret, Măr- 
măreanu loan, Mitrache Gheor- 
ghe și alții.

Și pe șantierul 'de la Petrîla 
sînt bine pregătite de 
halele de turnare. Aici 
reparat pereții la cele 2 
de turnare precum și la 
de uscare. In spațiul
pereții dubli de seîndură s-a 
introdus un strat izolant dd 
zgură asigurîndu-se în acest 
fel căldură suficientă in hale 
pe timp friguros. S-a reparat 
instalația de Încălzire cu aburi 
și totodată instalația de încăl
zire a agregatelor.

0. C. L. Produse
Industriale 
PETROȘANI 

A deschis in fostul local 
al Sfatului popular oraș 
Petroșani 
UN MARE TiRG DE

TOAMNA-IARNA 
unde s-a pus în vînzare 
un bogat sortiment de con
fecții pentru femei și în
călțăminte pentru iarnă.

Procuxați-vă din timp 
încălțăminte și îmbrăcă
minte pentru sezonul fri
guros.

an un t ă

iarnă 
s-au 
hale 
hala

dintre
In 

cesc 
care, 
realizări tot mai frumoase în înde
plinirea sarcinilor de producție, în 
munca patriotică și în alte acțiuni 
tinerești. Zilele trecute, 34 utemiști 
din brigada condusă de Rimboi Ni- 
coiae, au hotărît să efectueze o 
nouă acțiune de muncă patriotică 
la strîns fier vechi și demolarea 
unei clădiri. Această hotărîre fu
sese luată în ultima adunare ge
nerală a organizației de bază. U.T.M 
unde, la apelul brigadierului toți 
tinerii au răspuns cu entuziasm. In 
ziua stabilită, pe filele caietului cu 
evidența orelor de muncă patriotică 
in dreptul fiecărui utemist, au fost 
adăugate încă două ore de muncă 
voluntară .

Dar în filele caietului sînt și ru
brici albe. In dreptul tinerilor Tu- 
huț Gheorghe, Petrescu Ioan, Voicu 
Gheorghe și Caraman Tudor nu es
te trecută nici o oră de muncă pa
triotică. Utemistul Tuhut Gheorghe 
«re și un nivel politico-ideologic 
scăeut. Iși irosește timpul plimbîn- 
du-se fără rost prin oraș. Tot ast
fel, procedează și ceilalți utemiști 
enumera ti mai sus. Ei preferă să 
trăiască in 
de muncă, 
ajute, să-i 
lor. Faptele
la gazeta postului utemist de con
trol. Au fost încadrați în învăță- 
mîntul politic U.T.M. Dar pentru 
ca acești tineri să se îndrepte cu 
adevărat, să devină muncitori îna
intați, utemiștii din uzină trebuie 
să-i înconjoare cu atenție, să-i edu
ce cu răspundere și cu perseve- 
verență.

Să se ia măsuri concrete I
•

paza contra incendiilor pentru a 
interzice unor cetățeni din Băr- 
băteni practica dăunătoare de a 
construi în apropierea locuințelor 
diferite dependințe din scinduri 
și paianță. Acest lucru este com
plet neaspectuos și poate 
Ia pagube materiale. Cu
astea nimeni nu a găsit de cu
viință să ia vreo măsură con
cretă".

Sesizarea 
Tudor este 
răspundere,
Bărbăteni și-au ridicat (fără nici 
o anterizație în prealabil) așa-zise 
„bucătării de vară".
lor înneacă curțile 
atmosfera străzilor.

La acest lucru se 
jerbele de scintei care, duse de 
vînt zboară departe și pot pro
voca incendii.

Pentru a evita acest lucru, or
ganele 
măsuri 
nu mai 
vizații 
lor.

Hale mai călduroase
Zilnic fumul 
oamenilor și

mai adaugă

competente trebuie să ia 
concrete și în viitor să 
permită asemenea impro- 
în apropierea locuințe-

Neajunsul a

afara colectivului lor 
Tinerii au hotărît să-i 
atragă spre colectivul 
lor au fost combătute.

N. ROVENȚA 
corespondent

Asigurarea căldurii in ha
lele de turnare este o condl 
ție esențială pentru desfășu
rarea normală a producției de 
bolțari pe timp de iarnă. Ce 
s-a făcut In acest scop ? Pe 
șantierul Petroșani s-au adus 
îmbunătățiri radicale la 
rile celor două hale de 
re. S-au zidit pereți din 
de zgură înlocuindu-se

»•*-> ==-------

fost remediat

Cu începere de la 20 noiem
brie 1962, orele 12, restauran
tul Minerul din Petroșani care 
este complet renovat și mobi
lat se profilează la orele de 
prinz, 12—17, în restaurant 
pensiune, unde se poate lua o 
masă la alegere după lista de 
bucate cu 
feluri

8 lei compusă din 3

face abonamente lu- 
săptămînale și se

Se pot 
nare sau 
face servirea și la domiciliul
abonaților cînd aceștia vor a- 
nunța în scris sau telefonic.

clădi- 
turna■ 
beton 
pereții

ulei intr-o 
constituie 
ale agre

Bocitoarele de 
secție de turbine 
anexele principale 
gatului respectiv.

La Uzina electrică Vulcan, 
de mai multe ori, s-a pus pro
blema răcirii uleiului în cir 
cuitul de ungere al turbo 
generatorului III. Aceasta de 
oarece răcitoarele existente nu 
mai satisfăceau cerințele ac
tuale. suprafețele lor de ră
cire fiind reduse prin scoate 
rea din funcție a unor țevi.

Apa Jiului conținînd multe 
Impurități se depunea pe su
prafața țevilor reducindu-le 
diametrul și totodată conduc- 
tibîlitatea (adică schimbul de 
căldură se micșora). Prin aceas
ta se punea in pericol buna 
exploatare a agregatelor.

Comunistul Pardos Dincă, 
după un studiu, a venit eu o

propunere. Propunerea s-a do
vedit a fi bună. Ea consta în 
confecționarea unui nou răci 
tor dintr-o conductă veche. 
La noul răcitor confecționat, 
principiul de funcționare a 

la cel vechi, 
mărit supra- 
astfel se ob- 
mal scăzute 

deci o 
mai bună răcire. Ca urmare 
acestei propuneri, traduse hi 
viață se mărește gradul de 
siguranță in exploatare.

Printre cel care și-au adus 
contribuția la înlăturarea ne
ajunsului se numără comu
nistul Trandafir Gheorghe. u- 
temistul Zomborl Arpad și 
lăcătușii Jilip Petru șl Popa 
Gheorghe.

fost păstrat de 
în schimb i s-a 
fața de răcire și 
țin temperaturi 
ia uleiul de ungere.

R. NICOLAE
tehnician U.E.V.

TOVARĂȘI

Dacă constatau ’abateri la locul 
DE MUNCA UNDE Ml FOST CHEM AH PENTRU 
PUSCARE, REFUZAȚI EXECUTAREA PUȘCĂRII 
PÎNĂ CE LOCUIDE nunCABHAi PREZIIITÂ PERIEI
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încă un Ioc legat de 
activitatea revoluționară 

a Iui V. I. Lenin
LONDRA 16 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Locuitorii Londrei au aflat că în 

orașul lor există încă un loc legat 
de activitatea revoluționară a lui 
V. I. Lenin în timpul șederii sale 
în Anglia. Este vorba de o mo
destă casă cu două etaje din piața 
Percy-Circus nr. 16, unde a locuit 
Lenin la sfîrșitul lui aprilie 1905, 
cînd a venit de la Geneva Ia Lon
dra pentru 
al III-iea al 
casă a fost 
tidului care
plină ă revoluției burghezo-demo- 
crătice 
voluție 
mulată 
irizării

Prînzul oferit 
U. P. S.

de ambasadorul
S. în Cuba

In comitetul pentru problemele economice și financiare
al Adunării Generale a 0. N. U.

a organiza Congresul 
P.M.S.D.R. In această 
elaborată tactica par- 
preconiza victoria de-

HAVANA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite:

I.a 15 noiembrie A. J. Alexeev, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al U.R.S.S. în Cuba, a 
oferit un prînz cu prilejul vizitei 
tn Cuba a lui A. I. Mikoian, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

La prînz au participat Osvaldo 
Dorticos Torrado, președintele Re
publicii Cuba Fidel Castro, primul 
ministru, și prim-secretar al Con-

ducerii naționale a Organizațiilor 
Revoluționare Integrate din Cuba, 
membri ai Conducerii naționale a 
O.R.I., Ernesto Guevara, ministrul 
industriei. Emilio Aragones, secre
tar al Conducerii naționale a 
O.R.I., Carlos Rafael Rodriguez, 
președintele Institutului național 
pentru reforma agrară. Râul Roa, 
ministrul afacerilor externe.

Prînzul s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie frățească 
cordialitate.

financiare 
a O.N.U. 
privire la 
internațio-

cuvîntul la ședința comi- 
reprezentantul Uniunii So- 
G. P. Arkadiev, a decla- 
întrucît multe dintre pro-

și

au fost 
rezo- 
și al

și transformarea ei în re- 
socialistă. Aici a 
sarcina pregătirii 
insurecției armate

fost for- 
și orga- 
genera’e.
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Greva constructorilor 
francezi

PARIS 16 (Agerpres).
15.000 de muncitori constructori 

au manifestat la Nantes și în alte 
orașe din departamentul Loire in- 
ferieure cu lozincile: „Cerem ma 
jorarea salariilor!" „Cerem îmbu 
nătățirea imediată a condițiilor de 
muncă!". In această zi și-au îp- 
c.etat activitatea toate șantierele 
de construcții. 95 la sută dintre 
muncitorii constructori din acest 
departament au declarat grevă 
protestînd împotriva salariilor mi 
zere.

Greve, mitinguri și demonstrații 
ale muncitorilor constructori au a- 
vut loc, de asemenea, în ultimul 
timp în departamentul Doubs, pe 
coasta mediteraneeană a Franței 
tn partea de nord a țării.'

O

Hotărî rile Congresului extraordinar 
al sindicatului muncitorilor zilieri 

din întreaga Japonie
mis președintelui Kennedy o rezo 
luție specială în care protestează 
Împotriva persecutării ilegale a 
Partidului popular din Okinawa 
în timpul alegerilor ce au avut 
Ioc pe această insulă. S.U.A., se 
spune în rezoluție, trebuie să res 
tituie neîntîrziat Japoniei Okinawa 
ocupată de ele și să lichideze ba
zele militare amplasate acolo.

o luptă 
politicii 
asigure 

sporirea

TOKIO 16 (Agerpres). — TASS 
transmite :

„Am hotărît să ducem 
și mai energică împotriva 
guvernului care refuză să 
de lucru șomerilor, pentru
procentului brațelor de muncă fo 
losite în producție, asigurarea mi
nimului garantat de salariu, insti
tuirea sistemului asigurărilor so 
ciale. întărind unitatea de acțiune 
cu toate forțele democratice vom 
lupta din răsputeri împotriva răz
boiului nuclear, pentru lichidarea 
bazelor militare, pentru dezarma 
re generală", — se spune în de 
ciarația adoptată la primul congres 
extraordinar al sindicatului mun 
cltorilor zilieri din întreaga Japo
nie, ale cărui lucrări au avut loc 
trei zile la Tokio.

Participanții la congres au adop 
lat o rezoluție de solidaritate cu 
lupta justă a poporului Cuban.

Participanții la congres au tri-

La ședința din dimineața de 15 
noiembrie Comitetul pentru pro
blemele economice și 
al Adunării Generale 
a adoptat rezoluția cu 
convocarea conferinței 
nale asupra comerțului.

In această problemă
prezentate două proiecte de 
luție — al Uniunii Sovietice 
grupului de țări slab dezvoltate. 
Comitetul a discutat amănunțit 
atît propunerile Uniunii Sovietice 
cît și propunerile unui mare grup 
de țări slab dezvoltate. In timpul 
discutării acestei probleme a avut 
loc o apropiere a punctelor de 
vedere ale autorilor celor două 
proiecte de rezoluție. In urma a- 
cestui fapt, inițiatorii proiectului 
celor 35 țări au acceptat o serie 
de prevederi ale proiectului so
vietic printre care propunerile re
feritoare la data convocării confe
rinței și la utilitatea discutării de 
către conferință a problemei pri
vind crearea unei organizații co
merciale internaționale.

sovietic să fie pus la

a adoptat proiectul 
al celor 35 țări care

Luînd 
tetului, 
vietice, 
rat că
punerile sovietice sînt incluse în 
proiectul celor 35 țări, delegația 
sovietică nu insistă ca proiectul 
de rezoluție 
vot.

Comitetul 
de rezoluție
include o serie de propuneri so
vietice.

In rezoluția adoptată se spune 
că conferința internațională asupra 
comerțului trebuie să aibă loc cel 
tîrziu în luna septembrie 1963. 
S.UA., Anglia și țările Pieței co-^ 
mune — Franța, Italia, Belgia — 
au obiectat împotriva convocării 
conferinței în 1963. Puterile occi
dentale caută să tărăgăneze cît 
mai mult problema convocării a- 
cestei conferințe internaționale a- 
supra căreia insistă reprezentanții 
unui mare număr de țări.

Rezoluția urmează să fie trimisă 
spre aprobare Adunării Generale 
a O.N.U.

O-----------------
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Laburiștii cer lichidarea bazelor 
americane de pe teritoriul Angliei

LONDRA 16 (Agerpres).
La 15 noiembrie o serie de de- 

putați laburiști au cerut în Ca
mera Comunelor a Angliei lichi
darea bazelor americane de pe te
ritoriul Angliei.

Semnalînd primejdia pe care o 
prezintă pentru pace bazele ame
ricane din Anglia, deputatul 
burist Allaun a insistat ca 
vernul englez să obțină de la 
ședințele Kennedy evacuarea
apele engleze a submarinelor a- 
«nericane înzestrate cu rachete

Polar is".
Allaun a fost 

Hughes care a 
aele americane 
„Polaris" să fie
Statele Unite sub controlul Crucii 
Roșii Internaționale.

Primul ministru Macmillan a res
pins aceste cereri, declarînd că 
bazele americane sînt amplasate în 
Anglia „în interesele lumii occiden
tale".

la- 
gu- 

pre- 
din

Zilliacus a făcut, de asemenea, 
o interpelare primului ministru în 
legătură cu poziția guvernului en
glez față de pretențiile Franței și 
Germaniei occidentale la arma nu
cleară care ar urma să fie pusă 
sub controlul țărilor membre ale 
Pieței comune. Referindu-se la știri 
demne de 
occidentală 
Zilliacus a 
englez 
ceasta 
dat că

Urisșul deficit bugetar 
al S.U.A.

WASHINGTON 16 (Agerpres).
La Washington a luat sfîrșit q 

consfătuire la care' au participat 
170 de reprezentanți ai guvernului 
industriei și sindicatelor americane 
consacrată analizării situației eco
nomice a S.U.A. Potrivit relatări 
lor agenției France Presse, în 
cursul consfătuirii ministrul de Fi
nanțe al S.UA., Douglas Dillon, a 
confirmat că deficitul bugetar ai 
țării pe actualul exercițiu financiar 
se va ridica la suma de 7.800.000.000 
dolari și a încercat să justifice 
acest fapt prin .obligațiile asuma
te de Statele Unite pentru înar- 
mări". Dillon a precizat că deficitul 
va continua și în exercițiul finan
ciar 1964 (1 iulie 1963 — 30 iunie 
1964) datorită „creșterii substanția
le a programelor de înarmări și de 
cercetări cosmice".

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
In seara de 15 noiembrie la 

Washington au fost încheiate tra
tativele dintre cancelarul R. F. 
Germane, Adenauer pe de o parte, 
și președintele S.U.A., Kennedy, 
și secretarul de stat Rusk, pe de 
altă parte.

După încheierea întîlnirii finale 
dintre Adenauer și președintele 
S.UA., Casa Albă a dat publici
tății comunicatul comun america- 
no-vest-german. In comunicat se a- 
rată că Kennedy și Adenauer au 
examinat „evenimentele internațio
nale recente și au studiat posibi
litățile care pot surveni în viitor, 
cu scopul precizării problemelor 
nerezolvate și asigurării optime a 
păcii.

In comunicat se subliniază că 
Kennedy și Adenauer au examinat 
problema germană „inclusiv pro
blema Berlinului". Participanții la

pu
sta- 
pre*
„în

de a apăra 
existent în 

occidental 
șl cu ajutorul

va

încredere că Germania 
cere arma nucleară, 

întrebat dacă guvernul 
accepta să satisfacă a-

cerere. Macmillan a decla- 
R.F.G.

cereresprijinit de Emrys 
cerut ca submari- 
dotate cu rachete 
trimise înapoi în

n-a adresat o ase- 
guvernului englez.menea

Răspunsul primului ministru nu a 
satisfăcut opoziția laburistă. Depu
tata laburistă Jennie Lee a amintit 
că comandamentul suprem al R.F.G, 
cere în permanență să i se pună 
Ia dispoziție arma nucleară. Ea a 
subliniat că acest lucru constituie 
o lovitură dată speranțelor în crea
rea unei zone de dezangajare în 
Europa. —"

O dramă în Oceanul Atlantic
HAMILTON (Bermude) 16 (Ager

pres ).
O dramă în plin ocean s-a pe

trecut la 15 noiembrie cînd, după 
cum transmit agențiile occidentale 
de presă cargobotul grec , Captain 
George" care transporta o încărcă
tură de explozivi din orașul nord- 
american New Orleans spre portul 
Tripolis a luat foc. Echipajul, al
cătuit din 25 de persoane, a în
cercat în zadar să stingă incendiul 
care se întindea cu repeziciune și 
a părăsit nava în flăcări în cursul 
serii. In același timp au fost lan
sate apeluri de alarmă prin radio.

mai multe nave îndreptîndu-se spre 
locul sinistruluL

Potrivit știrilor sosite în orașul 
Hamilton din insulele Bermude, 
cinci marinari care au ocupat o 
șalupă de salvare au putut fi ur
cați pe bordul unui petrolier libe
rian. In schimb cea de a doua șa
lupă, ocupată de 10 persoane, prin
tre care și căpitanul 
a fost răsturnată de 
atingeau înălțimea de 
doi marinari au mai
vați, restul fiind considerați pier- 
duți.

PARIS. — Waldeck Rochet, se
cretar general adjunct al Partidului 
Comunist Francez a rostit la 15 
noiembrie o cuvîntare la posturile 
de radio și televiziune condam- 
nînd politica guvernului.

Waldeck Rochet a chemat pe 
alegători să-și dea votul pentru 
candidații P.C.F. și să facă totul 
pentru înfrîngerea „candidaților 
puterii personale și reacțiunii".

ATENA. — Sesiunea ordinară a 
parlamentului grec s-a deschis la 
14 noiembrie cu sala aproape goa
lă. Deputății partidelor de opozi
ție Uniunea Democrată de stînga, 
Național Agrar, „Uniunea de cen
tru" și grupului Independenților au 
boicotat ședința de deschidere a 
lucrărilor parlamentului, declarînd 
că nu recunosc legalitatea actua
lului guvern și a majorității lui 
parlamentare întrucît ele sînt re
zultatul falsificării alegerilor par
lamentare din octombrie 1961.

S.UA'., Christian Herter, în funcția 
de reprezentant special al Statelor 
Unite pentru tratative comerciale 
cu Piața comună.

MOSCOVA. — Uzina „Iunîf 
Tehnic" din Moscova a înce
put să producă ochelari-aparat 
de radiorecepție. La montura 
ochelarilor este montat un apa 
rat de radiorecepție miniatural, 
pe bază de semiconductor!, care 
recepționează emisiile unor sta
ții care au amplificatori de su
net. Ochelarii-aparat de radio-, 
recepție pot fi folosiți Ia fel de 
bine în cameră, in excursii, la 
pescuit și vînătoare.

Comunicatul comun 
americano—vest-gepman

tratative au subliniat intenția 
terilor occidentale 
tutui de ocupație 
zent în Berlinul 
orice împrejurări
tuturor mijloacelor".

In comunicat se arată, de ase
menea, că președintele S.UA- și 
cancelarul R.F.G. au discutat „pro
blemele politice și militare, legate 
de integrarea economică și ț
politică a Europei". In comuni
cat nu se spune însă nimic dacă / 
între S.UA. și Germania occiden
tală a fost stabilit vreun acord re
lativ la sporirea efectivului forțe
lor armate ale Bonnului pe care, 
după cum se știe Washingtonul 
intenționează să o obțină din par
tea aliatului său vest-german.

Trebuie subliniat că, în ciuda 
tuturor afirmațiilor pompoase cu 
privire la „înțelegere" și „deplină 
concordanță" menționate în comu
nicat, presa americană, în aprecie- ■ 
rea mersului și rezultatelor trata
tivelor, subliniază că de fapt tra
tativele nu au avut nicidecum un 
rezultat atît de favorabil cum se 
arată în comunicat.

Ziarul „New York Times" arată 
pe față în numărul său din 16 no
iembrie, că „atmosfera tratative
lor a fost rece". Ziarele americane, 
fiind de acord cu această aprecie
re, subliniază în mod deosebit re
fuzul încăpățînat al lui Adenauer 
de a accepta revendicările S.U.A. 
ca el să-și asume o parte consi
derabil mai mare din- cheltuielile 
pentru N.A.T.O. Paralel cu aceasta, 
după cum subliniază între altele 
ziarul „Washington Star", Adenauer 
caută cu insistență să obțină din 
partea lui Kennedy asigurări ca 
S.U.A. nu vor accepta nici un fel 
de compromisuri în timpul trata
tivelor pentru problema germană 
și problema Berlinului occidental, i

______©------------
Apelul adresat lumii 

de deținuții politici spanioli

cargebolului, 
valurile care 
10 m. Numai 
putut fi sal-

LONDRA. Femei făcînd parte 
dintr-o serie de organizații în 
apărarea păcii, dintre care mul
te cu copii mici, s-au îndreptat 
Ia 15 noiembrie spre Camera 
Comunelor pentru a protesta 
împotriva hotărîrii guvernului 
englez de a efectua experiențe 

nucleare subterane.

WASHINGTON. — La 15 noiem
brie președintele Kennedy a numit 
pe fostul secretar de stat al

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

ROMA 16 (Agerpres). —
Cei 422 de deținuți politici spa

nioli din închisoarea din Burgos au 
trimis în secret o scrisoare în care 
cer să se instituie o comisie inter 
națională care să cerceteze condi
țiile de viață ale deținuților.

„Unii dintre noi au fost con 
damnați la 15 ani închisoare nu
mai pentru că au făcut parte din 
vreun partid politic, se spune în 
scrisoare.

La Burgos sînt 422 de deținuți.

Ne aflăm în închisoare în total de 
4.150 de ani și mai trebuie sâ ră- 
mînem aici încă 6.568 ani. 
dintre noi au petrecut între 
rile acestei închisori o mare 
din viață", 
niază că 
sub tăcere 
tratați cu

„< 
poporul spaniol să răstoarne dicta
tura și să obțină din nou libertăți 
democratice".

Multi 
zidu- 
parte 
subli- 
trece

In scrisoare se 
presa franchistă 

faptul că deținuții sînt
tați cu brutalitate. a
.Chemăm toată lumea să ajute -01
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