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teagul roșu
3rgan al Comitetului orășenesc P.M.’?. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Șimo Alexandra
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Noi succese ale
Cu angajamentul îndeplinit
Colectivul sectorului III al mi

nei Lonea a rămas dator cu mai 
bine de 500 tone cărbune fată de 
sarcinile de plan. La adunarea 
generală de partid a organizației 
de bază nr. 3 din luna septem
brie, comuniștii din sector s-au an
gajat să desfășoare o muncă po
litică intensă In vederea lichidării 
minusului și pentru a putea da 
pînă la sfîrșitul anului 2.000 tone 
cărbune peste plan.

Datorită muncii entuziaste a bri
găzilor In frunte cu comuniștii, 
conducerea sectorului, la sfîrșitul 
lunii trecute a raportat că minusul 
a fost recuperat și s-au dat peste 
plan 1.700 tone de cărbune. Con- 
tinuînd întrecerea socialistă. în 
cele două decade ale acestei luni, 
din sectorul III al minei Lonea — 
sector devenit fruntaș — au fost 
extrase încă 1.900 tone de cărbune. 
Angajamentul de a da 2.000 tone 
peste plan plnă la sfîrșitul anu
lui a fost îndeplinit și chiar de
pășit.

Printre brigăzile care au adus 
un aport substantial la acest suc
ces se află cele conduse de minerii 
Pășcălău Ioan, Solovan loan și 
Compodi Ioan, care au extras în 
această perioadă intre 300—500 
tone cărbune peste plan, depășin- 
du-și cu mult angajamentele luate.

Primui abataj frontal, 
primele rezultate

La începutul lunii curente, co
munistului Pășcălău loan din sec
torul III al minei Lonea i s-a în
credințat de către conducerea sec
torului un nou loc de muncă, un 
abataj frontal — primul de acest 
fel din cadrul sectorului.

Abatajul frontal cu armătură 
metalică, în care lucrează brigada 
lui Pășcălău loan este situat pe 
stratul III blocul VI și utilat cu 
tehnica cea mai nouă, cum sînt 
cratere, stîlpi metalici tip G.H.H. 
construite de U.R.U.M. Petroșani 
și cu grinzi flexibile.

Tehnica nouă și-a spus cuvîntul 
prin rezultatele frumoase pe care 
le-a obținut tînăra brigadă de 
frontaliști în cele două decade 
care s-au scurs din această lună: 
300 tone de cărbune date peste 
plan și reducerea consumului de 
lemn la mai bine de jumătate.

Primele succese obținute de bri
gada tovarășului Pășcălău loan 
în primul abataj frontal sînt le
gate și de numele membrilor bri
găzii conduse de Marian Vasile 

Cei mai destoinici muncitori ai sectorului — 
candidați de partid

întărirea continuă 
a rîndurilor organi
zației de bază con
stituie o preocupare 
permanentă pentru 
comuniștii din secto
rul IX electromeca
nic al minei Lupeni.

Celor mai buni 
membri de partid 
le-au fost încredin
țate sarcini concrete 
în vederea atragerii 
în partid a celor 
«ai înaintați munci- 

ri. Tovarășii litiu 
Mihai, Crainis Sabin. 
Seres Andrei și Mi- 
«lea Florian, de pil

dă, au sarcina de a 
se preocupa de pre
gătirea politică a n- 
temiștilor care cer 
să fie primiți în rîn- 
durile candidaților de 
partid, precum și a 
tovarășilor din aeti- 
vul fără de partid.

In «ursul ultimei 
luni, organizația noas
tră de bază a primit 
în rîndurile sale 9 
candidați de partid 
dintre cei mai des
toinici tineri, frun
tași în produsție, ca
re prin comportarea 
lor s-au dovedit

demni de a face 
parte din avangarda 
clasei muncitoare. 
Printre cei primiți de 
curînd în partid se 
numără tov. FQlOp 
Emil, un harnic mun- 
«itor electrician, Do- 
boi Ștefan, lăcătuș 
Costea Petru, forjor, 
fruntaș în realizarea 
de economii, Cetean 
Ion, Laizun Francisc, 
Răpănoiu Constan
tin, Dina Stelian, 
Cramer Ion, Crudu 
Nicolae și alți mun
citori.

FLOREA FLORIAN
E. M. Lupeni
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minerilor ioneni
care au efectuat lucrările de pre
gătire a abatajului frontaL

Brigadă nouă — 
lucru de bună cablate

La sectorul de investiții al mi
nei Lonea în luna trecută a fost 
formată o brigadă nouă a cărei 
conducere a fost încredințată co
munistului Tipțer AureL Brigada
aceasta lucrează la adincirea puțu
lui 8 la orizontul 400, o lucrare 
care necesită multă pricepere.

In zilele care au trecut din a- 
ceastă lună noua brigadă de in
vestiții a lărgit și betonat 7 m. 
din casa mașinii de extracție. Ter
minarea lucrării încredințate aces
tei brigăzi este programată pentru 
sfîrșitul lunii viitoare dar stadiul 
în care se află și ritmul de lucru 
al brigăzii garantează terminarea 
ei mai devreme și de bună cali
tate.

In cadrul sectorului de inves
tiții al minei Lonea și celelalte 
brigăzi de investiții dau lucrări de 
bună calitate. Astfel la adîncirea 
puțului principal Lonea II, la pu
țul X, galeria transversală de la 
orizontul 400, galeria direcțională 
de la orizontul 522, precum și la 
celelalte lucrări se pune un ac
cent deosebit pe calitate.

Colectivul sectorului III al minei Petrila și-a îndeplinit înainte 
de vreme angajamentul anual luat la producția de cărbune. Pînă a- 
cum minerii de aid au scos din abataje peste 13.000 tone de căr
bune în plus.

IN CLIȘEU: Inginerii Stoicescu Viorica și Trancă Marin calculînd 
indicii tehnico-economid realizați în sedor. (Continuare în pag. 3-a)

Consfătuirile de producție — mijloc prețios de atragere 
a colectivului la conducerea activității economice a uzinei

In ultimii ani Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani a cu
noscut un progres continuu. Pro
ducția globală a uzinei în anul 
treeut, a fost de 3—4 ori mai ma
re decît în anul 1948. Sporirea 
«ontinuă a volumului producției 
este o urmare firească a lărgirii 
•apacităților de producție ale u- 
zinei și înzestrării ei cu nume
roase mașini și utilaje perfecțio
nate. In obținerea realizărilor u- 
zinei un rol hotărîtor l-a avut 
munca plină de elan a colectivu
lui ei, hotărit să obțină realizări 
tot mai mari pe calea îndeplinirii 
sareinilor puse de partid. Pe baza 
organizării judidoase a produa- 

i tiei, «olectivul nostru a reușit să 
I depășească mereu producția glo

bală și producția marfă planifica- 
tă, să îmbunătățească tehnologia 
de fabricație, realizînd astfel pro
duse și reparații de bună calitate. 
Semnificative sînt, de pildă, re
zultatele obținute de colectivul u 
zinei în primele 10 luni din acest 
an la indicii principali ai planului 
de producție. Astfel, planul pro
ducției globale , și marfă a fost rea
lizat în proporție de 112,80, res
pectiv 113,10 la sută. Planul de

COMUNICAT
In zilele de 21—23 noiembrie 1962 a avut loc plenara Comite

tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.
La plenară au participat membrii și membrii supleanți ai Comi

tetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, miniștrii și șefii 
unor instituții centrale de stat, primii secretari și secretarii cu pro
blemele economice ai comitetelor Regionale de partid, președinții sfa
turilor populare regionale, conducerile organizațiilor de masă și alte 
cadre de partid și de stat cu muncă de răspundere.

La primul punct ai ordinei de zi, tovarășul Gh. Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președinte al C.S.P., a pre
zentat proiectul Planului de stat pe anul 1963, îmbunătățit în urma
discutării lui de organele locale de partid, ministere și colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderi.

Plenara a aprobat prevederile Pianului de stat pe anul 1963 cu 
îmbunătățirile ce decurg din dezbateri.

La punctul 2 al ordinei de zi, tovarășul Alexandru Bîrlădeanu a 
prezentat o informare cu privire la dezvoltarea colaborării econo
mice intre R. P. Romină și celelalte țări membre ale C.A.E.R.

La dezbaterea problemelor prezentate plenarei au luat parte nu
meroși vorbitori.

Plenara C.C. al PAfJL a ales pe tov. Alexandru Bîrlădeanu 
membru supleant al Biroului Politic al CC. al P.M.R.

------ —- =-------

Toate brigăzile la nivelul celor fruntașe I

RezDllalele ohtiouie - oglindă a smiinului acordat 
de laiiliii mineri

Colectivul sectorului I Aninoasa 
' obține pe zi ce trece, tot mai bune 
1 rezultate în producție. Harnicii mi- 
, neri de aici, ajutați și sprijiniți e- 

fectiv de conducerea sectorului și 
Îndeosebi de maiștrii mineri, au 
reușit să dea peste plan. pină la 
1 noiembrie 8.000 tone de cărbune, 
să sporească productivitatea mun
cii de la 2.442 tone pe post la 
2,482 tone pe post și să realizeze 
importante economii mai ales la 
lemnul de mină.

Succesele dobîndite pe luna în 
curs sînt și mai însemnate. Pînă 
în prezent brigăzile din abatajele 
sectorului I au extras peste plan 

■ 2.800 tone cărbune și au sporit 
I productivitatea muncii pe sector

DAN GAVRILĂ 
președintele comitetului 
sindicatului U.R.U.M.P.

produetivitate a muncii a fost rea
lizat în proporție de 110,14 Ia su» 
tă, iar prețul de cost a fost redus 
cu 4,53 la sută, ceea ce reprezintă 
o esonomie suplimentară Ia pre
țul de cost la întreaga producție 
marfă de 1.847.000 lei, cu 797.000 
lei mai mare decît angajamentul 
nostru pe anul 1962.

Uzina noastră a executat în a 
cest an o serie de utilaje, repa 
rații și piese de schimb necesare 
minelor din Valea Jiului. Am son 
struit cofraje metalice pentru să
parea puțurilor, instalații de îm
pins vagonete, instalații de săpa
re a puțurilor, transportoare mo
derne, mecanismul de funcționare a 
funicularului 4—5 Lupeni etc.

Un factor a«tiv în mobilizarea 
muncitorilor uzinei la sporirea 
producției și îmbunătățirii cali
tății ei, a fost activitatea organi
zațiilor de sindicat. La noi s-a în- 
«etăfenit obiceiul de a dezbate 
temeinic cu muncitorii posibilită

cu 300 kg. pe post față de cea 
planificată. Colectivul sectorului se 
străduiește să dezvolte aceste suc
cese. Pe baza angajamentelor lua
te și în urgia propunerilor făcute 
de mineri, conducerea sectorului a 
elaborat un plan concret de măsuri 
care are ca scop, în primul rînd, 
ridicarea tuturor brigăzilor din sec
tor la nivelul celor fruntașe. Fie
cărui inginer, maistru miner și teh
nician i s-au repartizat sarcini 
concrete, pe lingă sarcinile pe care 
le are în raionul respectiv. Fie
care maistru miner răspunde în mod 
concret de munca unei brigăzi din 
cadrul sectorului.

Pentru a se achita de această 
sarcină, la începutul fiecărei luni, 
responsabilul analizează împreună

- cu membrii brigăzii sarcinile pe 
■ care aceștia le au și măsurile ce 

trebuie luate. Maiștrii mineri își 
îndreaptă întreaga atenție asupra 
creării celor mai bune condiții de 
muncă pentru brigada de care răs
pund și în același timp pentru 
raionul în care își desfășoară mun
ca. Maiștrii împreună cu munci
torii de la transport asigură apro
vizionarea brigăzilor cu cele nece
sare, în special cu lemn și vago- 
nete goale se interesează îndea
proape de buna funcționare a ma
șinilor și utilajelor cerînd în acest 
scop sprijinul maiștrilor mecanici 
și al maiștrilor electricieni. Prin 
controlul zilnic ce-1 efectuează, ei 
urmăresc ca locurile de muncă să 
fie asigurate corespunzător, lucrul 
să fie de bună calitate, să se res
pecte cu strictețe graficul de puș- 
care precum și normele de tehnica 
securității.

Intre responsabilii de brigăzi se 
desfășoară o rodnică activitate 
care și-a arătat din plin roadele 

C. DĂNILĂ 
tehnician — mina Aninoasa 

țile îndeplinirii sarcinilor de plan 
In cadrul consfătuirilor de produc- 
ție ce se țin la fiecare loc de 
muncă, în ateliere și secții.

Comitetul sindicatului, sub în-, 
drumarea permanentă a comitetu
lui de partid, acordă o mare a- 
tenție consfătuirilor de producție. 
Comitetele de secție, organizatorii 
grupelor sindicale, conducătorii de 
secții și maiștrii sînt sprijiniți 
multilateral în organizarea con
sfătuirilor. In acest scop membrii 
comitetului sindicatului sînt re
partizați pe seeții pentru a ajuta 
concret, împreună cu cadrele din 
conducerea tehnico-administrativă. 
Ia pregătirea consfătuirilor de 
producție și a participa la ele. La 
rîndul lor membrii comitetelor de 
secții sprijină organizarea con
sfătuirilor de producție pe locuri 
de muncă. De asemenea, s-a luat 
măsura ca la consfătuirile de pro
ducție ale secțiilor «are colaborea
ză la executarea unor produse să 
participe reciproc reprezentanți ai 
organizațiilor de sindicat și ai con
ducerilor administrative ale secții
lor respective cu scopul de a sta-

(Continuare în pag. 3-a)
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Toamnă tîrzie
Soarele sub pleoape, 
Cearcăne-avea ieri, 
Brumă argintie, 
Am zărit prin meri.

MICĂ P U B
Lupeni 
anunță 

gustări,

LICITATE

Ieri am pus flaneaua,
Azi, o haină groasă,
Mîine-mbrac paltonul, 
Și de-i frig, se-mi pasă I

sine frigiderele pen- 
mîncărurilor dorite 

blocului 2, scara III 
Dobrotă Anuta din

procurat scări 
să se poată 
a se mai face

restaurantului 
orașul Petrila

Picături de ploaie, 
Bat grăbite-n geam, 
Frunze amorțite,
Se desprind de ram

Codrii se agită, 
Ramnrile-și frîng, 
Și prin ele vîntul, 
Șuieră prelung.

• Bufetul „Mureșul" din 
(responsabil Riteș loan) 
clientela sa, amatoare de 
că nu va fi servită cu salam și
produse de carne proaspete, decît 
numai în cazul cînd solicitanții își 
vor aduce cu 
tru păstrarea

• Locatarii 
și gospodina
cartierul Livezeni-Petroșani anun
ță că printr-un sistem foarte „in
genios" au reușit să transforme 
ziua în noapte, pe scara și în a- 
partamentul respectiv, păstrînd 
geamurile nespălate de huma de 
la zugrăvirea 
lui, zugrăvire 
eiteva luni în 
plimentare pot
la locatarii seării a IlI-a a blocu
lui 2.

• Tehnicianul Nuță Nicolae de 
la stația de radioficare Lupeni 
roagă posesorii de difuzoare de
fecte să nu solicite repararea di-

exterioară a blocu- 
care a avut loc cu 
urmă. Lămuriri șu
ti luate chiar $i de

OQe 
Cată
După
Iarna

din munte, 
drum spre șes 
ele-n urmă, 
își dă ghes.

MARIAN NEGULESCU

la 
restauran- 

apa curge în voie de 
lună.

electrică din «adrul 
I.C.O. Lupeni aduce 
această cale locuitori- 

strada 23 August care 
de radio și nu pot as- 

din cauza curen- 
și îi roagă să-și 
cîte un generator 
să-l utilizeze pen- 
curentului necesar

O mină deasupra norilor
Situat în apropiere de masivul 

pleșuv Elbrus, orașul Tîrnauz, pitit 
în defileul îngust Baksan este ves
tit nu numai prin frumusețea pei
sajului alpin. Aici se află combi
natul „Wolfram-Molibden", una din
tre noile întreprinderi ale R.S.S.A, 
Kabardină — Balkară.

In zorii zilei, din toate collu

Asemănă- 
vagoanele 

peste 
defileului

rile orașului se îndreaptă spre 
stațiile funieularului pentru călă
tori. sute de oameni, 
toare cu un tramvai,
funieularului îi transportă 
prăpăstiile adînci ale 
ridicîndu-i deasupra norilor. Mina 
„Wolfram-Molibden" este situată 
la o altitudine de 2.004 m.

fuzoarelor ori a liniilor decît nu
mai după ce și-au 
cu ajutorul cărora 
controla linia, fără 
uz de scara stației.

• Conducerea 
„Transilvania", din
a găsit un nou mijloc de a pre
lungi viața întrerupătoarelor e- 
lectrice lăsind luminile să ardă zi 
și noapte, fără întrerupere. Ace
lași procedeu îl folosește și 
unul dintre robinetele 
tului unde 
aproape o

• Secția 
seetorului 
„scuze" pe 
lor de pe 
au aparate
culta emisiunile 
tului prea slab 
procure fiecare 
electric pe care 
tril producerea
audițiilor de radio.

• Conducerea stației C.F.R. Pe
troșani cumpără două balamale, 
care să servească la deschiderea 
gardului—poartă de la ieșirea de 
pe peron, întruclt poarta este prea 
mică pentru tre
cerea călători
lor.

Ofertele se 
depun în orice 
dimineață la ora 
cînd sosește 
trenul din Lu
peni.

la marginea Lupeniului, acolo unde cu cîțiva ani în urmă privirile nu puteau în- 
două-trei căsuțe insalubre, azi se ridică cel mai nou cartier al ora- 
Cvartalele de blocuri cu sute de apartamente sint așa cum le-au vi- 

citeva decenii în urmă: spațioase, confortabile și pline de lnmină. 
Vedere din noul cartier.

tîlni decît vreo 
șuiul — Viscoza. 
sat minerii cu

IN CLIȘEU:

Vaccinuri vegetale
Injectînd globule roșii ome

nești arborilor, biologul iugo
slav Mitrovici a constatat că 
cei care supraviețuiau acestui 
tratament dezvoltau în seva lor 
anticorpi specifici,’ ca și un or
ganism animal căruia i se injec
tează o proteină străină. Se vor 
produce cîndva vaccinuri pe ba
ză de organisme vegetale ?

Un flagel comestibil
In fiecare an, un nor uriaș 

de lăcuste se abate la sfîrșitul 
lunii decembrie asupra regiunii 
Gafsa, în sud-vestul Tunisiei. A- 
ceste insecte sînt bine cunoscu
te prin lăcomia lor: după tre
cerea lor, pămîntul rămîne sterp. 
Dar, în schimb, lăcustele sînt un 
aliment căutat de locuitorii ță
rii. Numai într-o singură noap
te, ta timpul unei invazii, se „re
coltează" peste 500 de saei um- 
pluți cu lăcuste care se trimit a- 
poi la Gafsa, unde acestea sînt 
fierte și sărate.

de o mare impor- 
istoria antică a 

mediteraniene au

Poeme 
de acum
Documente 

tanță pentru 
civilizațiilor
fost aduse de curînd din Orien- 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ tu’ AproPiat ,de

♦ către o misiune
♦ arheologică con-
♦♦♦
♦♦
♦ ----- , _----------

Lucrătorii fabricilor de mobilă ♦ tea Ras-Shamra 
din Lituania, în dorința de a sa- X vechea 
tisface cît mai deplin exigențele ♦ din

:i --------------zi --------- -- * —

♦♦
♦♦♦♦
♦ scrisori, lexicoa-
♦ ne, enciclopedii 

i texte litera-

Mobilă în 50 
de variante

dusă de Claude 
Schaeffer, care 
face săpături din 
1929, în localita-

cetate 
i antichitate 

Uugarit, la nord 
de Lattaquia, 
în Siria.

E vorba de

oamenilor muncii, care se mută în 
noile locuințe moderne construite 
în orașele republicii, au început 
să producă mobilă demontabilă, 
de o formă modernă și elegantă. 
Ea se asamblează din secțiuni u- 
nificate, orizontale și verticale, este J și___
cu 20—30 la sută mai ieftină decît • re, scrise pe tă- 
mobila obișnuită și poate fi fabri- ♦ blițe, 
cată pe linii semiautomate de pro
ducția in flux.

Realizatorii acestui tip de mo
bilă au deschis largi orizonturi 
fanteziei cumpărătorului: el o 
poate asambla și aranja în apar
tament după gustul său, în orice 
variantă. Din secțiuni se poate a- 
sambla un dulap-bibliotecă, care 
poate servi ta același timp drept 
birou și bufet, avînd și nișă pen
tru aparatul de radio sau televi
ziune. Pot fi cumpărate 1, 2 sau 
3 secțiuni și asamblate în cele mai 
diverse variante, cuplînd secțiile 
în linie verticală sau orizontală, 
în funcție de dimensiunile și par
ticularitățile apartamentului. Reali
zatorii acestor secțiuni universale 
au prevăzut 50 de variante posibile

Bttâara — cetatea minaretelor $1 coroarclor
Buhara este numită în mod tra

dițional Buhara-i-șerif, adică Bu
hara cea nobilă. Odinioară cetatea 
nobilă era înconjurată de un zid 
fortificat.

In verdeața unui parc amena
jat acum 25 de ani, în locul unui 
cimitir murdar și neglijat din epo
ca emirilor, se înalță simplu și mă
reț mausoleul Sumanizilor, ctitori 
ai gloriei cetății nobile. Perlă a 
arhitecturii orientale, acest monu
ment produce și astăzi o puterni
că impresie prin simplitatea com
poziției sale.

Nu departe de acest edificiu, dru
mețul poate vedea mausoleul Saș- 
ma-Aiub din 1380 cu o cupolă 
mare. Interiorul cupolei are mu
laje bogate atîrnînd ca niște sta
lactite.

In afara zidului anticei așezări, 
se află învăluit în frumoase fa
ianțe albastre mormîntul hanului 
Buian-Kuli — 1358. Aproape de a- 
cesta se înalță majestuos mausoleul 
șeiculul Seî Feddin-Bokharzi din 
veacul al XIII-lea și începutul 
veacului al XIV-lea. Un sarcofag 
uriaș de lemn aurit cu sculpturi 
în lemn lucrate cu mare finețe a- 
rată locul unde a fost înhumat 
șeicui.

In mijlocul Buharei aproape de 
piață, se ridică masivul citadelei 
antice „Arkul". La temeliile sale, 
arheologii au descoperit obiecte 
provenind de la începutul erei 
noastre. In secolul VI, Arkul a 
fost în același timp fortăreața și 
palatul suveranului Siri-Kisvar, și 
a rămas citadela Buharei feudale 
pînă la răsturnarea și înlăturarea 
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NOTE DE CĂLĂTORIE
seeesoooeoeooooeooooooeooeeoeeeeooecc 

emirului din Buhara după Revo
luția Socialistă din Octombrie.

Dacă vrei să vezi Buhara în 
întreaga ei desfășurare trebuie să 
urci în marele minaret Kulian sau 
turnul morții cum i se mai spune. 
Minaretul este un trunchi puter
nic de cărămidă subtiat spre vîrf, 
tăiat de centuri de cărămidă, dis
puse artistic, formînd o ornamenta
ție diversă și originală. O rotondă 
cu șase laturi, formează monumen
tul din înălțimea căruia răsună a- 
pelul la rugăciuni al Azantșilor și 
de unde sentinelele scrutau ori
zontul.

Un pod mic leagă minaretul cu 
moscheia Kulian zidită la începu
tul veacului XVI pe locul unei 
moschei, o catedrală mai veche. In 
fața moscheii se saltă medresa (a- 
dică școala veche religioasă a is
lamului 1535—1536). Aceste trei 
edificii ridicate la epoci diferite 
formează un ansamblu arhitectural 
cu o armonie perfectă.

Privind din vîrful minaretului as
pectul orașului dominat de edificii 
cu cupole, ochiul este pe deplin 
îneîntat. Cupole centrale și bulbi 
mai mici care dau impresia unei 
cloști cu pui, așa arată locurile 
bazarelor, aceste modele memora
bile de artă ale veacului XVI.

Arhitectura feudală din Buhara 
mai apropiată vremii noastre (veac 
XIX și XX) are și ea valorile 
sale. Medresa califului Niaz-Kul 
sau Tchor-Minar ie întîmpină cu 
o intrare originală cu șapte tur
nuri. Palatul ultimului emir așa 
numit Sifora-i Mokhi-Khossa este 
construit intr-un stil eclectic, stil 
care de altfel se folosea pe atunci 
și ta Europa. In ciuda acestui stil 
amestecat afli acolo superbe in
terioare create de arhitecții buha- 
rezi, printre care Usto-Sirin-Muca- 
dou, decedat nu de mult.

făcut fai 
în t< 

Trebuie

*
ui,
fost inclusă

♦

*
♦

acestea se găsesc, o 
a Potopului, aproape 
în care a i

Printre 
povestire 
în forma 
în „Poemul lui Gilgamesh" 
culegere de „Cugetări", 
anunță pe cea pe sare 
Testament avea să o 
lui Solomon.

și o 
care o 
Vechiul 
atribuie

solarVîrsta sistemului
Pornind de la cantitatea de 

xenon dintr-un meteorit căzut 
în Dakota de nord, dr. Reynolds 
evaluează vîrsta sistemului so
lar la 4 miliarde 950 milioane 
de ani. Această cifră confirmă 
calculele bazate pe teoriile cos
mogonice recente, care ajung la 
5 miliarde de ani.

♦

♦

♦ 
* 
♦
♦ 
♦

«
*

Purîcele zăpezilor
Un savant american, dr. Me

yer, a descoperit în Antarctica 
o insectă de tip foarte primi
tiv, de culoare neagră, lungă de 
trei milimetri, insecta face soi
turi de mai multi centimetri 
sprijinindu-se pe coadă, ceea ce 
i-a i 
cele zăpezilor", 
sectă descoperită în continentul 
austral.

♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦

♦♦
♦
♦
♦
♦

adus supranumele de „puri
Este prima in-

Morfi timp de șase ore
In Italia, un vițel și un cîine, 

ale căror inimi încetaseră să 
mai bată, au fost conservați 
prin hibernare timp de șase ore 
și apoi readuși la viață cu aju
torul unei inimi-plămîn artifi
ciale. Este prima oară Cînd sînt 
reanimate animale mamifere 
pă o moarte biologică atît 
lungă.

du
de

* ♦ 
♦♦♦

♦
*♦*

Confort roman
La Bavay (Franța), săpăturile 

efectuate în scopul construirii 
unui nou bulevard au seos la 
iveală un cuptor și diverse țevi 
care alimentau un „hipocaust", 
adică un sistem, de încălzire * 
centrală al unei vile galo-ro- 
mane de acum douăzeci de vea
curi.

cu carec-
♦ tere cuneiforme
♦ babilonice.
♦

♦
♦
♦

***»*******«***<****»«*»«««*«*****«*••*«•*

Mausoleul Guri-Mir.

Cît privește 
voarele, meț 
șugul lor i 
străvechi ta 
bara. In toate 
pocile s-au țe 
aici covoare 
modele vii, «u < 
bescuri bogate 
re incintă ocl 
și au 
cetății 
lumea, 
vezi
Buharei ca să 
dai seama că i 
putația lor ea 
întemeiată pe c 
plin, 
noastre 
vele
rești locale lucrea
ză din plin la covoare pentru ex
port dar și pentru piața interioară. 
Noile apartamente se împodobesc 
cu carpete de Buhara și armonia 
lor este deplină.

Mari realizări de urbanistică se 
fac aici ta fiecare an în cetatea 
covoarelor renumite, păstrînd to
tuși cele mai frumoase monumente 
ale trecutului. Străzile prăfuite pri
mesc învelitori de asfalt, terenu
rile se curăță de încîlcitura nesă

nătoasă a chichinețelor care fac 
loc parcurilor verzi și mulțimii de 
edificii noi : Școala pedagogică.
Comitetul executiv regional. Tea
trul dramatic, școli, creșe, locuin
țe™

Apa curată a înlocuit încleiatele 
, Haous-uri" (havuzuri) odinioanA 
focare de malarie. Și astfel 
hara-i-șerif înflorește mereu deve
nind pe deplin Buhara nobilă.

Prof. LIVIU ALEXANDRU



’TEAtrUL ROȘU

OBLIGAȚIE
Tinerii muncitori au deschise 

azi toate porțile spre știință și 
cultură. A învăța, a ști tot mai 

V mult nu este însă numai un drept 
<Wo obligație pentru fiecare ute- 
mist, pentru fiecare tinăr. In sec- 

de la U.R.U.M.P. sînt 
care înțeleg această

DE ONOARE FOTBAL SĂPTĂMÎNA ECONOMIEI

mist, pentru 
ția mecanică 
mulți tineri 
obligație.

Iată-1 de pildă, pe utemistul Mă
ciucă Florea. El a venit în uzină 
cu eîțiva ani în urmă. Comuniștii, 
organizația U.T.M. i-au trezit do
rința de a învăța. S-a înscris la 
școala medie serală. Azi e un elev 
fruntaș în clasa a Xl-a. Deși nu i-a 
fost ușor ca după orele de muncă să 
meargă la școală, sa se «plece a- 
supra cărților și să asculte 
cațiile profesorilor, dorința 
învăța i-a înzecit forțele. Și 
mai mult. El își face timp 
citească lucrări tehnice, 
ră, 
noștințele profesionale și de cul
tură generală. Rezultatul ? Utemis
tul Măciucă Florea este fruntaș 

_ în producție și la învățătură, se 
bucură de aprecierea tovarășilor 
lui. Ce poate constitui o mal mare 
Satisfacție pentru un tînăr I ȘL a- 
semenea lui Măciucă Florea, în 
'Jcția mecanică" de la U.R.U.M.P.

. Snt și alți tineri eare îmbină 
^fnunca cu învățătura, se preocupă 

necontenit de îmbogățirea cunoș
tințelor lor. Așa sînt utemiștii Me
hedinți Victor. Cozma Ștefan, Da
vid Sebastian, Uță Ioan și alții.

Si totuși, 'alături de acești ti
neri, în aceeași secție, se găsesc

Jiul Petrila — 
industria Sîrmei 

Cîmpia îurzii 0-1 (0-0)

expli 
de o 
chiar 
să șl

literatu- 
să-și îmbogățească mereu cu-

(Urmare din pag. l-a)

Cerchez i se faee o pro- 
Să frecventeze cercul de 
desenului tehnic. Dar pi
ce a făcut tlnărul pentru 

desenul tehnic,

A făcut 
înoadrat 
a califi- 
frecven-

și unii care neglijează una dintre 
obligațiile lor elementare, aceea 
de a învăța.

La gazeta postului U.T.M. din 
secție a apărut de curînd o eaii- 
catură. II înfățișează pe tînărul 
Cerchez Silviu care a rebutat o 
piesă. In explicația la caricatură, 
unărului 
punere: 
citire a 
nă acum
o cunoaște bine 
pentru a avea o pregătire profe
sională corespunzătoare ? 
prea puțin. Deși a fost 
rntr-un curs de ridicare 
rării profesionale, nu l-a
tat eu regularitate. Se motiva că 
își completează studiile elemen
tare. Insă nici la școala serală 
n-a promovat anul de învățămînt 
A abandonat chiar. El n-a fost 
văzut niciodată cumpărînd o carte 
tehnică sau citind literatură. Iată 
deci motivul pentru care el mai 
dă și azi rebuturi. Și asemenea ti
neri «are își neglijează îmbogăți
rea cunoștințelor sînt și Voieu 
Nehi, Baierdorf Gheorghe. Kiraly 
Ernest.

Ar fi deci necesar ca organiza
ția U.T.M. să se preocupe mai mult 
de dezvoltarea răspunderii tineri
lor din seeție față de obligația lor 
elementară, aceea de a învăța, de 
a-și perfecționa necontenit pregă
tirea profesională, de a-și îmbo
găți cunoștințele de cultură ge
nerală.

O-

în luna noiembrie. Sectorul I nu 
are nici o brigadă sub plan. Dim
potrivă 96 la sută din brigăzi 
și-au depășit cu mult sarcinile de 
plan și angajamentele luate. Așa 
de pildă, în fruntea întrecerii se 
află brigada condusă de Cristea 

ș*.Aurel, de care răspunde artificie
rul Nemeș Teodor. Această brigadă 
a extras peste plan pînă pe 21 
noiembrie 450 tone de cărbune și 
a depășit productivitatea muncii 
cu aproape două tone pe post. Bri
găzile Iui David Ion, Codrea Petru 
și Gpreanu Ion, de care răspund 
maiștrii mineri Costea Zaharia și 
Mihu Vasile, și-au depășit planul 
cu 260—400 
ductivitatea 
la sută.

Asemenea __________ _______
brigăzile din abatajele conduse 

de Boyte Adalbert, Mănăilă Vasile 
și Berei Dionisie de care răspund 
maiștrii mineri Cosma Ion și Ble- 
dea loan.

Munca responsabililor și cea a 
șefilor de brigăzi a înregistrat suc
cese și în ceea ce privește eco
nomia de
consumului specific de lemn cons
tituie un obiectiv principal în

au realizat Însemnate 
lemn se numără cele 

Mănăilă Vasile, David 
Adalbert și alții, 
munca depusă pentru

înflăcărați! suporteri ai echipei 
Jiul Petrila au venit la meciul de 
joi cu speranța că cel puțin în 
ultima etapă din turul campiona
tului categoriei B echipa lor fa
vorită va presta un joc care să-i 
satisfacă. Că nu s-a întîmplat așa 
o dovedește însăși următorul fapt: 
La terminarea meciului cu echipa 
Industria Sîrmei din Cîmpia Turzii 
aceeași suporteri au aplaudat vic
toria oaspeților și și-au manifestat 
totodată nemulțumirea față de jo
cul desfășurat de echipa Jiul. Dar 
realitatea e... realitate. Echipa 
noastră, care în etapele anterioare 
s-a comportat slab, n-a dat nici 
joi satisfacție. Unsprezecele petri- 
lean a jucat în compania echipei 
din Cîmpia Turzii, sub orice criti
că ; fără orizont, bătrînește, cu 
multe pase greșite. înaintarea cu 
excepția lui Martinovich aproape 
că nici nu s-a văzut pe teren. Pu
ținele șuturi expediate pe spațiul 
porții de atacanții noștri parcă 
au fost trase cu... încetinitorul. Ju
cători ca Ghibea, Melinte, ȘardL 
care cu citva timp în urmă se im
puneau în fața porții de astă dată 
au fost aproape figuranți.

Comportarea echipei în ansamblu 
precum și a fiecărui jucător în 
parte trebuie să constituie un pri
lej de analiză temeinică din partea 
conducerii clubului JiuL luîndu-se 
măsurile ce se impun.

Echipa din Cîmpia Turzii a cons
tituit o surpriză pentru spectatori 
In primul rînd că s-a impus cate
goric în fața unsprezecelui petri- 
lean praeticînd un joc plin de elan, 
iar în al doilea rînd prin prețioasa 
victorie repurtată. In decursul me
ciului oaspeții s-au apărat organi
zat și au contraatacat destul de 
periculos. La un astfel de contra
atac interul sting Drăghici a în
scris în minutul 71 singurul gol al 
partidei Cu mai multă atenție din 
partea lui Gram se putea evita 
marcarea acestui gol.

C. MATEESCU

ța-

tone cărbune 
planificată cu

rezultate au

și pro-
24—34

obținut

materiale. Reducerea

Krakatau — 
Indonezia de

vine tot sa- 
din activita-

4,

CITIȚI REVISTA 
„FLACĂRA"

— Unde erupe 
note de drum din 
loan Grigorescu.

— La sasa unde 
tul — un reportaj
tea căminului cultural din co
muna Bascov, regiunea Argeș.

— „O afacere cu ... cîntec în
tr-un principat de operetă" este 
titlul unui reportaj-pamflet in 
«are L. Sărățeanu prezintă de
desubturile conflictului iscat în
tre Franța si Monaco.

— Două pagini bogat ilustra
te cu ultimele evenimente inter
naționale.

— Răspunsuri la întrebările 
cititorilor; Soarele devine calm — 
articol semnat de N. Puskov 
doctor în știinte fizico-matema- 
tice,- Mamutul gigant descope
rit în Bărăgan — articol sem
nat de L Apostol șeful secției 
paleontologie a muzeului „Gri- 
gore Antipa".

La rubrica noastră „din toată 
lumea' qăsiti ;

— Orașe ale viitorului; O vop
sea minune: 100 060 de tizi.

Congresul al 
In perioada 

industrială 
realizindu-se

pre- 
pro- 
prl- 

șase

A devenit o tradiție ca în fie
care an între 23 și 30 noiembrie 
să se organizeze în întreaga țară 
„Săptămîna economiei”, prilej de 
trecere în revistă a rezultatelor 
obținute în acțiunea de economi
sire și de dezvoltare in rindurile 
oamenilor munci i a spiritului de 
bună gospodărire a veniturilor tor 
bănești.

Anul acesta „Săptămîna econo
miei" are loc in condițiile creș
terii simțitoare a bunăstării oame
nilor muncii, ca urmare a succe
selor obținute in toate domeniile 
economiei naționale.

Se îndeplinesc, pas cu pas. Di
rectivele trasate de 
Iil-lea al partidului.
1960—1962 producție 
crește cu 55 la sut 
un ritm mediu ar 
sută, față de 13 la 
vedeau directivele. Valoarea 
ducției industriale obținute în 
mii trei ani ai planului de
ani depășește cu 15,5 miliarde lei 
pe cea planificată. Pe baza dez
voltării continue a producției ma
teriale și a reducerii prețului de 
cost crește venitul naționaL spo
rește atît partea acestuia desti
nată acumulării cit și partea des
tinată consumuluL Bugetul de stat 
se execută cu excedent înflorește 
economia noastră socialistă.

Odată cu aceasta cresc posibi
litățile de economisire în bugetul 
fiecărei familii, al fiecărui mun
citor, țăran colectivist, intelectual. 
Salariul real este în 1962 de 2 ori 
mai mare decît in 1950. Au crescut 
de asemenea, veniturile țărănimii 
colectiviste. Numai prin aplicarea 
măsurilor prevăzute de Hotărirea 
CC al P-M.R. și a Consiliului de 
Miniștri din iulie 1961 privind spo
rirea salariilor și reducerea pre
țurilor cu amănuntul la o serie 
de bunuri de consum, veniturile 
anuale ale salariaților și alte al
tor categorii ale populației cresc 
cu aproximativ 5 miliarde let

Oamenii muncii au astfel posibi
litatea să economisească și să de
pună spre păstrare la C.E.G o par
te tot mai mare din veniturile pe 
care le realizează. Sporirea conti-

întrecerea dintre brigăzi. Prin ar
marea corespunzătoare, prin răpi
rea și refolosirea lemnului vechi, 
brigăzile din sectorul I au reușit 
să economisească pe luna în curs 
65 m.c. lemn de mină. Printre bri
găzile care 
economii la 
conduse de 
Ion, Boyte

Pe lingă
obținerea celor mai bune rezul
tate la brigăzile de care răspund, 
maiștrii mineri se întrec și pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor 
pe care le au in raionul respectiv, 
întrecerea dintre cele două raioa
ne ale sectorului a fost cîștigată 
de raionul doi. Acest raion a reu
șit să dea peste plan 
cărbune, să sporească 
tatea cu o tonă pe post 
nomisească aproape 40 
de mină.

Realizările obținute pe luna no
iembrie de colectivul 
constituie un imbold pentru reali
zarea indicilor prevăzuți pentru tri
mestrul I al anului viitor.

l. 500 tone 
productivi- 
și să eco-
m. c. lemn

sectorului I

------- —-----■■ 1..... —------- ---------

notă : o stradă cu... surprize 
du-se de la capătul dinspre piață, 
s-a trecut la pavare.

Iată că de o bucată de vreme, 
lucrările de modernizare a acestei 
străzi se desfășoară cu încetinea- 
lă.Dar ceea ce-i nemulțumește mai 
mult pe pietoni este că în ciuda 
numeroaselor guri de canal des
chise a gropilor, a noroiului re
zultat în urma ultimelor ploi, stra
da nu este luminată.

I.C.O. PetroșanL trebuie să ia 
măsuri operative de prevenire a 
accidentelor de circulație pe aceas
tă stradă prin acoperirea gurilor 
deschise de canal și iluminare.

străzi aduce nuAsfaltarea unei 
numai un plus de frumusețe ora
șului, ci și bucurie cetățenilor care 
circulă pe strada respectivă. Mai 
ales in cazul de față, cînd s-a 
trecut la canalizarea și pavarea 
străzii ce leagă halele de carti
erul Dimitrov, stradă cu o circu
lație intensă atît pentru vehicole, 
cît și pentru pietoni, măsura este 
cît se poate de binevenită.

După cum s-a început, se credea 
că pavarea străzii va fi terminată 
într-un timp scurt. Canalizarea în 
linii mari a fost deja terminată au 
fost așezate bordurile și, pornin-

nuă a sumelor depuse la Casa de 
Economii șl Consemnațiuni este 
ilustrată de cele peste 6 milioane 
de librete existente în întreaga
ră, precum și de creșterea an de 
an a depunerilor. In prezent, la 
fiecare 3 locuitori revine un li
bret de economii față de 1 libret 
la 61 locuitori, în anul 1938. Sol
dul mediu al depunerilor pe lo
cuitor este astăzi de două ori mai 
mare decît în anul 1960.

Din banii economisiți la GE.C. 
mii și mii de depunători își procu
ră obiecte de valoare mai mare și 
de folosință îndelungată, își reali
zează proiecte de viitor menite să 
le facă viața mai frumoasă, mai 
plină de satisfacții.

Rămînînd în permanență dispo
nibile pentru depunători, econo
miile păstrate la C.E.C. contribuie 
la dezvoltarea economiei noastre 
naționale. Păstrarea disponibilități
lor bănești la C.E.G nu este deci 
numai o acțiune de bună gospodă
rire a banului fiecărui om al mun
cii, ci și o acțiune profund patrio
tică.

Sporirea numărului de depunători 
și a sumelor economisite la GE.G 
constituie o mărturie vie a creș
terii nivelului de trai reflectînd 
totodată încrederea deplină pe care 
masele largi o au în politica par
tidului și guvernului, în tăria și 
stabilitatea leului.

Avem o monedă sănătoasă, sta
bilă, a cărei putere de cumpărare 
sporește an de an, pe măsura creș
terii producției și a reducerii pre
țurilor.

Depunătorii s-au convins că e- 
conomiile lor depuse la C.E.C. se 
păstrează în deplină siguranță, că 
pe timpul cît sînt păstrate se fruc
tifică aducîndu-le dobînzi și cîșri- 
guri, scutite de orice fel de im
pozite și taxe.

Secretul operațiunilor este asi
gurat prin lege, iar sumele depuse 
sînt garantate de stat, putînd ft 
retrase oricînd și ori unde la ce
rere.

Formele de economisire la C.E.C. 
sînt variate, cetățenii 
bilitatea să folosească 
ele.

In vederea deservirii 
ne a 
țitor 
orașe 
mare,
șee C.E.C. în aproape toate între
prinderile și instituțiile, precum și 
în fiecare comună.

Pentru dezvoltarea în continua
re a acțiunii de economisire. Casa 
de Economii și Consemnațiuni este 
preocupată să pună la dispoziția 
oamenilor muncii noi fotme avan
tajoase de depuneri, potrivit ce
rințelor acestora și să îmbunătă
țească permanent deservirea.

Realizarea acestor obiective sa
tisface interesele personale ale de
punătorilor și contribuie la dezvol
tarea economiei naționale.

avind posi- 
oricare dto

cît mai bu- 
extins sim-depunătorilor s-a 

rețeaua unităților C.E.C. la 
și mai ales la sate. Ca ur- 
astăzi există unități sau ghi-

Consfătuirile de producție — mijloc prețios de atragere 
a colectivului la conducerea activității economice a uzinei

(Urmare din pag. l-a)

Și
execu- 
în bu

corni-
au

a
care 
comitete-

organi-

comite- 
desfă- 
a con- 

In con-

bili măsuri comune pentru 
tarea comenzilor la timp 
ne condiții.

Intr-o recentă ședință 
tetului sindicatului, la 
participat președinți ai
lor de secție s-a analizat desfă
șurarea consfătuirilor de produc 
tie. Această ședință a constituit 
un schimb de experiență între co
mitetele de secție privind 
zarea consfătuirilor.

Luînd asemenea măsuri, 
tul sindicatului a asigurat 
șurarea în bune condițiunl 
sfătuirilor de producție,
sfătuiri se analizează Îndeplinirea 
sarcinilor de plan, se relevă me
todele de muncă folosite de frun
tașii în producție, se stabilesc mă
suri pentru înlăturarea deficiențe
lor din diferite domenii de acti
vitate. Intr-una din consfătuirile 
de producție din secția construc
ții metalice, de pildă, s-a analizat 
posibilitatea realizării planului de 
producție pe 1962 în 11 luni. In con
sfătuire s-a arătat concret ce sar
cini revin fiecărei brigăzi pentru

tov. Kiș TeofH, Artz A- 
Man Iuliu și alți mun 
venit cu propuneri pre 
vederea elaborării de

ca
să 
de

cu- 
difl- 
din-
din

fie realizat înainte de

mecanică, în cursu > 
III s-au manifestat

a contribui la realizarea planului 
de producție al secției. In discu
țiile lor 
lexandru, 
citori au 
țioase în
măsuri care să asigure ca anga 
jamentul colectivului secției să 
fie respectat Prin grija conduce
rii secției propunerile făcute In 
consfătuire au fost rezolvate la 
timp. Astfel, s-au asigurat toate 
condițiile ca planul de producție 
pe 1962 să 
termen.

La secția 
trimestrului
mai multe deficiențe in domeniul 
protecției muncit Comitetul de 
secție și conducerea secției au 
hotărî t să pună în discuția unei 
consfătuiri de producție cauzele 
acestora, in cadrul discuțiilor pur
tate, s-au propus măsuri pentru 
îmbunătățirea protecției 
s-a cerut montarea de 
la strunguri, revizuirea 
jului de siguranță de la 
precum și respectarea cu
de către întregul personal a pre
vederilor N.T.S. Luîndu-se măsu-

reduse față de pro- 
cu 6,15 la sută la 
la sută la fontă. In 
rezultate, secția tur-

muncii, 
apărători 
aparata- 
macarale 
strictețe,

rile corespunzătoare s-a ajuns 
îb cursul acestei luni în secție 
nu se mai producă accidente 
muncă și să existe condiții pentru
prevenirea lor pe viitor. La seGția 
turnătorie în cursul trimestrului 
U, «a urmare a unor lipsuri în 
procesul tehnologic, s-a înregis
trat un procent ridicat de rebu
turi. Analizîndu-se temeinic aeeas- 
tă situație în consfătuirea de pro
ducție și în urma îndeplinirii mă
surilor stabilite cu acest prilej 
s-a ajuns ca rebuturile pe trimes
trul III să fie 
centul admis 
otel și cu 46 
urma acestor
nătorie a obținut pe trimestrul III 
drapelul roșu de secție fruntașă 
pe uzină.

Bine organizate, consfătuirile de 
producție din uzina noastră se în
cheie cu măsuri de mare eficien
ță economică, măsuri bazate pe 
propunerile muncitorilor. Punerea 
în funcție a dispozitivului de șle
fuit lemnul de freză, adaptarea 
ferăstrăului circular de tăiat lemn 
la diferite profile, aplicarea noii 
rețete pentru prepararea nisimilui.

punerea în funcție la tinichigerie 
a ghilotinei de tăiat tablă, apli
carea plăcutelor ceramice la 
țitele de strung, eliminarea 
cultăților la centrarea roților 
țațe conice, sînt doar cîteva
măsurile luate pe baza propune
rilor făcute de muncitorii Kriștaly 
Ludovic, Rus Gavrilă, Vișnovschi 
Iuliu, Ludinaș loan, Farkaș Bene- 
dek, Oravecz Victor, Cojocea Du
mitru, Verșanschi Andrei și alții, 
măsuri a căror înfăptuire a asi
gurat obținerea de la începutul a- 
cestui an a unei economii în va
loare de 146.705 lei.

Comitetul sindicatului și condu
cerea uzinei acordă o atenție deo
sebită rezolvării la timp a propu
nerilor făcute în cadrul consfătui
rilor de producție. După fiecare 
consfătuire se întocmesc grafice 
cu responsabilități și date precise 
de rezolvare a propunerilor făcute 
în consfătuiri.

Iată doar cîteva aspecte din ex
periența noastră în organizarea 
consfătuirilor de producție. Sîn- 
tem eonvinși că folosind această 
experiență, atrăgînd tot mai mult 
masele la organizarea și condu
cerea producției, vom înregistra 
în viitor succese și mai mari în 
mobilizarea colectivului uzinei 
noastre la îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid.
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și*a încheiat lucrările al Vlll-lea al
Lucrările Congresului 

P. M. S. U

fost

MOSCOVA 23 (Agerpres).
La 23 noiembrie 1962 Plenara 

Comitetului Central al P.C.U.S. a 
încheiat discutarea raportului 
„Dezvoltarea economiei U.R.S.S. și 
conducerea de către partid a eco
nomiei naționale", prezentat de 
tovarășul N. S. Hrușciov.

Cuvîntul de închidere a 
rostit de N. S. Hrușciov.

Plenara a adoptat în unanimi
tate o hotărîre pe marginea ra
portului.

In ședința de după-amiază, Ple
nara C.C al P.CU.S. a examinat 
probleme organizatorice.

Plenara a ales pe L. N. Efremov 
ca membru supleant al Prezidiu
lui C.C al P.C.U.S. Plenara a tre
cut pe V. I. Poleakov și A. P. Ru
dakov din rîndurile membrilor su- 
pleanți în rîndurile membrilor CC. 
al P.CU.S.

Plenara C.C. al P.CU.S. a ales:
— ea secretar al CC al P.CU.S. 

pe A. P. Rudakov, președintele

Biroului C.C. al P.CU.S. pentru in
dustrie și construcții;

— ca secretar al C.C al P.C.U.S. 
pe V. I. Poleakov, președintele 
Biroului C.C al P.C.U.S., pentru 
agricultură,■

— ca secretar al C.C. al P.C.U.S 
pe I. V. Andropov;

— ca secretar al CC. al P.C.U.S. 
pe V. I. Titov, președintele Comi
siei pentru problemele organiza
torice de partid de pe lingă 
al P.CU.S.

P. N. Demicev, secretar al 
al P.CU.S., a fost confirmat

de președinte al Biroului 
P.C.U.S. pentru industria 
și ușoară.
Ilicev, secretar al CC al 
a fost confirmat ca pre

ședinte al Comisiei pentru proble
mele ideologice de pe lingă CC 
al P.CU.S.

A. N. Șelepin, secretar al C.C 
al P.CU.S., a fost confirmat în 
funsția de președinte al Comite-

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

al 
de

de

Socialist

dimineață 
luat cu-

C.C.

CC 
în

funeția 
C.C al 
chimică

L. F.
P.CU.S.,

Dezbaterile din Comitetul de tutelă 
N. U.
baștină pentru a-și găsi condiții 
de viață mai bune în alte țări.

☆
Cabinda este un teritoriu așe

zat în partea de vest a Africii, pe 
malul Oceanului Atlantic, la nord 
de vărsarea fluviului Congo. Are 
o. suprafață de 7.600 km. patrați 
și o populație de aproape 
locuitori.

El se află sub dominația 
nialiștilor portughezi. Din
de vedere administrativ este in
clusă în componenta teritoriului 
Angola, aflat de asemenea sub jug 
portughez.

Populația africană din acest te
ritoriu, condusă de „Mișcarea pen
tru eliberarea Cabindei", cere de 
mai multă vreme înlăturarea ju
gului portughez și crearea unul 
stat independent, pe calea unui 
referendum popular.

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

al 0.
NEW YORK 23 (Agerpres).
In cadrul dezbaterilor din Co

mitetul de tutelă al O.N.U., Luis 
Rangue Franque, lider al mișcării 
de eliberare din teritoriul african 
Cabinda a cerut să fie ascultat, 
fiind însărcinat de poporul său să 
transmită reprezentanților 
ceastă
dorința 
liber și

Vrem 
bitorul. 
teritoriu
de vedere 
Republicii 
Autoritățile 
au interzis
studieze peste hotare și au ținut 
pe cei aproape 60.000 de africani 
ai Cabindei în condițiile unei a- 
devărate sclavii. Așa se explică 
de ce mulți dintre locuitori au fost 
nevoiți să-și părăsească locul de

tului controlului de partid și de 
stat al C.C. al P.C.U.S. și Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

In legătură cu înființarea Co
mitetului controlului de partid și 
de stat Plenara C.C a hotărît să 
transforme Comitetul controlului 
de partid de pe lîngă C.C 
P.C.U.S. în Comisia de partid 
pe lîngă C.C. al P.CU.S.

Ca președinte al Comisiei
partid a fost confirmat N. M. Șver- 
nik, ca prim-vicepreședinte — Z. G. 
Serdiuk.

Plenara C.C. al P.CU.S. și-a în
cheiat lucrările.

------ =©=—

Numirea lui Dmitri Poleanski 
vicepreședinte al Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S.
MOSCOVA 23 (Agerpres).
Printr-un decret al Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Dmitri Poleanski' a fost numit 
vice-președinte al Consiliului de 
Miniștri al

Prezidiul
R.S.F.S.R. a 
din funcția
siliului de Miniștri al R.S.F.S.R. în 
legătură eu 
muncă.

Printr-un 
Sovietului
Ghennadi Voronov a fost numit 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R.

U.R.S.S.
Sovietului Suprem al 
eliberat pe Poleanski 

de președinte al Con-

trecerea lui

decret al 
Suprem al

într-o altă

Prezidiului
R.S.F.S.R.,

primul a
Gaspar, membru în 
al C.C al P.M.S.U.

C.C., prim-secretar 
de partid Budapes-

BUDAPESTA 23 (Agerpres).
La 23 noiembrie au continuat 

lucrările Congresului al VIII-lea al 
Partidului Muneitoresc 
Ungar.

In cadrul ședinței de 
anunță M.T.I. 
vîntul Sandor 
Biroul Politic 
și secretar al 
al Comitetului
ta. In continuare la dezbaterile pe 
marginea raportului Comitetului 
Central al P.M.S.U. au mai luat 
cuvîntul ; Istvan Torma, prim-se- 
cretar al Comitetului de partid a) 
raionului Nagyatad, Tamas Major, 
prim-regizor al Teatrului Național 
din Budapesta, acad. La jos Janossy, 
directorul Institutului central de 
fizică, Sandor Jakab, delegat din 
partea județului Nograd, Ferenc 
Tatar, delegat din partea județu
lui Zala, Odon Kishazi, ministrul

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

muncii, Jozsef Turi, secretar 
Comitetului de partid din raionul 
Kiskunfelegyhaza. Congresul 
fost salutat de reprezentanți 
partidelor comuniste și 
rești 
Iran.

In 
luat 
tar general al Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Ungară, 
prof. Tibor Erdey-Gruz, invitat la 
congres, Gyorgy Zalai, secretarul 
Comitetului de partid din raionul 
Gyula. In cursul ședinței de după- 
amiază au salutat congresul repre
zentanți ai partidelor comuniste 
și muncitorești din Algeria, Costa 
Rica, Iordania. Elveția, Luxemburg. 
Republica Dominicană, 
Guadelupa si Sudan, ai 
democratice din Mali și

Lucrările Congresului

a 
ai 

muncito- 
din Grecia, Mexic, ©landa,

ședința de după-amiază au 
cuvîntul Janos Brutyo, secre-

Islanda. 
partidelor 
Guineea.» 
continuă.

A P E L U
PRAGA 23 (Agerpres).
Secretariatul F.S.M. a publicat 

un apel adresat oamenilor muncii 
din întreaga lume în legătură cu 
apropiatul proces care va avea 
loc în Germania occidentală împo
triva Uniunii persoanelor 
tate de naziști.

In numele celor 120 
de membri ai săi F.S.M.
să se acorde din nou sprijin oa
menilor muncii, democraților 
antifasciștilor din Germania 
dentală care luptă pentru 
tate, împotriva fascismului.

F.S.M. cheamă pe oamenii
cii din întreaga lume să se pro
nunțe pentru anularea procesului 
împotriva Uniunii persoanelor per
secutate de naziști, să organizeze 
manifestații, și să trimită delega
ții $1 mesaje

persecu-

milioane
cheamă

L F. S. M
Ger-

la a- 
organizație internațională 
sa de a trăi într-un stat 
independent, 
independența, a spus vor- 
Nu

al

60.000

mai dorim să fim un 
Portugaliei. Din punct 

istoric noi aparținem 
Congo (Leopoldville), 
colonialiste portugheze 
tinerilor africani să

colo- 
punct

Locuitorii Libioi cer lichidarea bazei militare 
americaoe de la Wheelus Field

Deschiderea Congresului 
Partidului Comunist 

din Slovacia
PRAGA 23 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

Ceteka, la 23 noiembrie la Bra
tislava s-a deschis Congresul 
Partidului Comunist din Slovacia. 
Printre delegații la congres se 
află fruntași în producție, repre
zentanți de seamă ai științei și 
culturii slovace.

Raportul de activitate al Comi
tetului Central al P.C. din Slova
cia și cu privire la sarcinile parti
dului a fost prezentat de K. Baci- 
lek, prim-secretar al CC. al P.C. 
din Slovaaia.

și 
occi- 
liber-

și 
din 
cel

sadele Republicii Federale 
mane.

Apărînd libertățile și drepturile 
democratice și sindicale în Ger
mania occidentală, se spune în 
apelul secretariatului F.S.M. trans
mis de agenția Ceteka, oamenii 
muncii, democrații și antifasciștii 
apără libertățile democratice 
sindicale ale oamenilor muncii 
întreaga lume, ei apără pacea — 
mai prețios bun al omenirii.

F.S.M. a adresat, de asemenea, 
oamenilor muncii din R.F.G. un 
mesaj în care subliniază că prin 
acțiuni unite se poate obține 
nularea procesului împotriva 
niunii persoanelor persecutate de 
naziști, menținerea libertăților 
R.F.G. și anularea legilor antide
mocratice, și Se poate bara calea 
războiului. "
Q_-------

Situația din Yemen
(Agerpres). 
transmite corespon-

muri

de protest la amba-

CAIRO 23
După cum

dentul agenției M.E.N., la 21 no
iembrie, trupele de parașutiști ale 
R.A.U. aflate în regiunea orașului 
Saada au lichidat un mare deta-

a- 
U-

în

de mercenari care pătrun- 
pe teritoriul Yemen-ului, 
din Arabia Saudită. Mer- 
au avut mari pierderi și

TRIPOLI 23 (Agerpres).
Poporul libian protestează de 

multă vreme împotriva existenței 
bazei militare americane de la 
.Wheelus Field. Pînă acum aceste 
proteste au fost exprimate prin 
greve ale muncitorilor și funcțio
narilor din Libia, prin critici cu
prinse în presa locală și prin a- 
titudinea ostilă a locuitorilor Libiei 
față de militarii statelor străine 
aflați pe teritoriul lor. Acum, pro
blema bazei americane din Libia 
a trecut în parlamentul acestei 
țări. La ultima sesiune, o serie 
de deputați au cerut guvernului 
să revizuiască 
vire la bazele 
lor străine, și 
tură cu baza 
de la Wheelus

acordurile eu pri- 
militare ale state- 
îndeosebi în legă- 
militară americană 
Field.

Poporul Libiei își dă tot 
bine seama de primejdia pe 
o reprezintă această bază milita
ră americană. Pretextul că ea ar 
fi destinată exercițiilor a fost 
spulberat în zilele srizei cubane. 
Atunci, această bază a fost pusă 
în stare de pregătire de luptă iar 
bombardierele americane zburau zi 
și noapte deasupra capitalei Libiei.

Termenul aeordului încheiat în
tre S.U.A. și Libia cu privire 
această bază expiră la sfîrșitul 
nului 1970. Opinia publică din 
bia cere lichidarea imediată a 
cestei baze amerisane 
în pericol securitatea 
Libiei și a celorlalte popoare de 
pe continentul african.

la
a- 

Li-
a-

care pune 
poporului

DAR ES SALLAM. Adunarea 
constituantă a Tanganicăi a adop
tat la 23 noiembrie în unanimita
te o serie de legi prin care acest 
stat este declarat republisă în ca
drul Commonwealthului cu înce
pere de la 9 decembrie 1962.

PNOM-PENH. Prințul Norodom 
Sianuk șeful statului Cambodgia 
pleasă la 24 noiembrie în Indo
nezia într-o vizită ofiGială. După 
Indonezia el va vizita 
și Malaya.

VIENA. Președintele 
Addlf Seharf i-a cerut
A. Gorbach, președintele partidu-

a obținut în alegeri 
165 de locuri din

Mohammed Daud

șament 
seseră 
venind 
cenarii
s-au retras lăsînd pe cîmpul de 
luptă o mare eantitate de arma
ment de fabricație americană.

La 22 noiembrie a fost respinsă 
o nouă încercare de infiltrare îfl» 
Yemen a unor unități iordaniano™ 
saudite în regiunea Harad. In 
cursul luptelor care au avut loc 
inamicul a suferit pierderi serioase.

Agenția 
acestea sînt primele 
mai importante după o 
de acalmie relativă care 
timp

In
men 
tale

M.E.M. semnalează că 
sînt primele operațiuni 

perioadă 
a durat

Singapore

Austriei, 
vineri lui

Vizita lui Adenauer în Berlinul occidental
(A-

în 
de

BERLINUL OCCIDENTAL 23 
gerpres).

La 22 noiembrie s-a întrunit 
Berlinul occidental Comitetul
conducere al partidului creștin de
mocrat U.C.D. sub președinția can- 
celarului Adenauer. Comitetul a 
discutat criza de guvern din R.F.G. 
și situația internațională. El a ex
primat după «um relatează France 
Presse, o „încredere totală” în 
cancelar, cerîndu-i să remanieze 
guvernul federal în cel mai scurt 
timp posibil pentru ca R.F.G. să 
aibă „o 
valabilă".

Luînd 
mitetului,
necesitatea promovării unei „po
litia! coerente" «are să permită

nouă «onducere politică

cuvîntul la ședința Co- 
Adenauer a subliniat

„ieșirea din criza provocată de ca
zul „Der Spiegel". Criza de gu
vern din R.F.G., a spus cancela
rul, este „nefastă pentru că poate 
crea impresia în străinătate că la 
noi nu există unitate". El și-a ex
primat de asemenea, speranța că 
criza va putea fi rezolvată pînă 
la 5 decembrie dată la care se 
întoarce dintr-o vizită în unele 
țări din Extremul Orient Heinrich 
Luebke, președintele R.F.G. La șe
dința Comitetului de conducere a 
U.C.D., relatează France Presse, 
s-a discutat de asemenea proble
ma unei eventuale revizuiri a a- 
cordului de coaliție dintre 
U.CD./U.Gdl. și liber-democrații. 
Hermann Dufhues, președintele ad-

junct al U.C.D., a declarat la o 
conferință de presă, relatează Reu
ter eă „partidul U.C.D. nu se mai 
consideră legat prin acordul de 
coaliție su liber-democrații în ca
re Adenauer și-a luat angajamen
tul să-și dea demisia înainte de 
alegerile din 1965". Dufhues a de- 
slarat de asemenea că Adenauer 
intenționează o „întinerire" 
vernului, dar s-a grăbit să 
zeze că „tinerețea nu este 
o chestiune de vîrstă". Prin
ta el a dat să se înțeleagă eă în 
locul miniștrilor «are s-au com
promis prea mult în ochii opiniei 
publice, cum este cazul lui Strauss, 
să aduGă în guvern personalități 
mai puțin «unoscute.

a gu- 
preci- 
numai 
aceas-

lui populist și cancelarul fostului 
guvern, care a demisionat în ur
ma alegerilor din 18 noiembrie, 
să formeze un nou guvern. Parti
dul populist 
81 din cele 
parlament.

KABUL,
primul ministru al Afganistanului 
a vizitat noua clădire a aerogării 
internaționale din Kabul. El și-a 
exprimat admirația față de aceas
tă construcție și a mulțumit spe
cialiștilor sovietici care au luat 
parte la construcția aerogării.

RIO de JANEIRO. — Muncitorii 
șantierelor navale și de reparații 
din statele Guanabara și Rio de Ja
neiro au intrat in a 5-a zi de gre
vă. La această grevă participă 
18.000 de oameni. Greviștii cer ma
jorarea salariului, revizuirea con
tractelor colective și satisfacerea 
altor revendicări.

LONDRA. Duncan Sandys, mi
nistrul Angliei pentru relațiile cu 
Commonwealth-ul a plecat din 
Londra spre Delhi într-o vizită de 
o săptămînă în India și Pakistan.

TOKIO. Timp de 3 zile, la Osaka 
a avut loc Congresul pentru pace 
în Asia, organizat de Comitetul 
japonez pentru pace. Cei 2.500 de 
delegați sosiți Ia Congres din toate 
colțurile țării au discutat proble
mele mișcării partizanilor păcii din 
Japonia și din Asia, ale luptei îm
potriva înarmării nucleare, pentru 
lichidarea bazelor militare, pentru 
dezarmare generală.

de trei zile, 
legătură cu situația 
agențiile de presă 
acordă atenție unui

favoarea
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Tî- 
re- 
mi- 
vl-este în mod

regimului revo- 
tuturor informa- 
guvernul preșe-

din Ye- 
osciden- 

articol 
apărut în ziarul „New York
mes" în care se recunoaște cu 
gret că „mersul evenimentelor 
litare și politice 
zibil în
luționar. Potrivit 
țiilor existente, 
dintelui As Sallal deține contro
lul deplin asupra celei mai mari 
părți a tării".
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LA HAVANA

O mare uzină metalurgică 
proiectată cu ajutorul 
specialiștilor sovietici

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Uniunea Sovietică a început să 
livreze Republicii Cuba utilaj pen
tru o mare uzină metalurgică pro
iectată cu ajutorul specialiștilor 
sovietici. Uzina din Havana, unică 
în genul ei, va produce piese de 
rezervă pentru diferite mașini și 
utilaje necesare fabricilor de za
hăr și pentru utilajul minier. Pro^ 
iectul tehnologia al uzinei a fo^F 
elaborat în Cuba de un grup de 
ingineri din Moscova. (
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