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Fapte din secția 
fruntașă a uzinei

legătura 
chezășia

cu masele de cetățeni — 
bunei gospodăriri a orașului

secretar 
al

IO AN BARTOȘ 
al Sfatului popular 

orașului Lupeni

nui 
blic 
tor. i 
străzi

ti revin

Secția construcții meta
lice a Uzinei de reparai 
utilaj minier Petroșani 
deține de mai multă vre
me drapelul de fruntașă 
în întrecerea cu celelalte 
secții ale întreprinderii. 
Cucerirea și menținerea 
drapelului de secție frun
tașă a constituit pentru

colectivul de aici nu 
mai un prilej de bucurie, 
ci și un mijloc de întă
rire a 
tivului 
secției, 
rea la 
tate a
roase fapte dovedesc a- 
cest lucru.

nu-

răspunderii colec- 
pentru prestigiul 

pentru executa- 
timp și de cali- 
lucrărilor. Nume-

Peniru minele Văii Jiului
In hala secției și chiar 

în fața ei — gata pentru 
întflkcare — pot fi văzu
te numeroase instalații 
ș: jMnstrucții metalice 
necesar e dezvoltării me- 
Avizării în minele Văii 
Jiului. Una din lucrările 
importante, în curs de 
terminare, este construirea 
a două lanțuri elevatoa
re ce vor fi montate pe 
planuri înclinate la mine
le Lupeni și Vulcan. Ins
talația. cîntărind zeci de 
tone a fost executată de 
brigada condusă de tov. 
Totb Iuliu, cel mai tînăr 
șef de brigadă din secția 
O bună parte a transoa- 
nelor sînt gata 
expediere, iar
vor fi gata in curînd 
brigada e hotărîtă să 
mine lucrarea cu cel 
tin 10 zile înainte de 
men O altă brigadă, 
condusă de tovarășul

Alexandru, a execu
tat înainte de termen 9

a- 
se

pentru 
celelalte 

căci 
ter-
pu- 
ter-
cea
Mi-

colivii necesare puțurilor 
de extracție. Gata vop
site, coliviile așteaptă să 
ia drumul exploatărilor 
miniere.

Una din lucrările im- 1 
portante executate în sec- | 
ție în ultima vreme, a } 
constituit-o turnurile me- ■ 
talice pentru puțurile ; 
în săpare. Pînă 
cum, aceste turnuri
construiau din lemn care 
nu mai putea fi recupe
rat decît în mică măsură. 
La U.R.U.M.P. s-au con- 
truit din tuburi metalice 
turnuri 
adîncire 
pentru 
unul pentru Aninoasa, 
care au și fost expedia
te După terminarea pu 
țurilor în construcție, a- 
ceste turnuri sînt demon
tate și refolosite la alte 
lucrări similare, realizîn-

demontabile 
; a puțurilor, 

mina Dîlja, 
pentru

de 
unu!

și

(Continuare in pag. 3-a)
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învățătoarea Mihu Angela se preocupă cu grijă de 
elevii săi, le explică fiecare lucru pe înțelesul lor, le 
îndrumă pașii în viață.

IN CLIȘEU: Elevii din clasa a II-a B a Școlii 
de 8 ani din Lonea în timpul unei ore de curs sînt 

gata să răspundă la întrebările învățătoarei.

-----©

Măsorîle îiieîonizaie «finii viață
De cum a început să prindă viață planul de măsuri 

întocmit în vederea pregătirilor de iarnă, la com
plexul C.F.R. Petroșani s-a și prezentat inspectorul 
obștesc. împreună cu o comisie formată din timp 
inspectorul obștesc a început urmărirea modului cuss 
s-au aplicat în viată măsurile preconizate în vederea 
întîmplnării iernii, cum s-a asigurat confortul publi
cului călător.

In fata inspectorului obștesc și a întregii comisii 
s-au prezentat, rind pe rind, conducerile colectivelor 
de muncă din cadrul complexului.

Prima a fost conducerea reviziei 
a arătat că s-au reparat și etanșat 
de încălzit la trenurile 
cui necesar de piese.

de călători,

de vagoane. Ea 
toate instalațiile 
s-a asigurat sto-

Pe măsura dez
voltării orașului 
Lupeni a crește
rii populației Sfa
tului popular orășenesc 
sarcini din se in ce mai mart

Una din «ele mai importante 
sarcini care stau în fața sfatului 
popular este rezolvarea tuturor 
problemelor legate de gospodări
rea localității In ultimii ani în 
oraș au apărut cartiere noi de 
blocuri moderne, gospodărirea și 
întreținerea cărora ridică sareini 
multiple. Totodată în Lupeni mai 
există multe străzi și colonii vechi 
întreținerea cărora necesită. de 
asemenea, o preocupare continuă. 
Sfatul popular, prin organele sale 
tutelare și printr-o strinsă legă
tură cu masele de cetățeni a ob
ținut în cursul acestui an însem
nate realizări pe calea ridicării 
nivelului urbanistic al orașului 
In primele 9 luni ale anului în 
Lupeni s-au executat lucrări gos
podărești în valoare de 740.944 lei. 
Iată doar cîteva din lucrările exe
cutate : repararea străzii Ștefan 
Gheorghiu pe o porțiune de 370 
m. L, repararea și acoperirea ca
nalului din strada Filimon Sirbu. 
repararea străzii Vitoș Gavrilă. 
construcția și reconstrucția de zi
duri de sprijin pe o lungime de 
circa 110 
repararea 
Bărbăteni 
lucrare a 
fal tarea
principale, executîndu-se pînă la 
1 OGtombrie a. c. asfaltări pe o su
prafață de peste 1.100 metri pă- 
trați.

O mare atenție s-a acordat în 
acest an salubrizării orașuluL Tre
buie arătat că în 1962 această sar
cină a fost rezolvată de către 
I.C.O. în mai bune condițiuni 
decît în anii trecuți. Totuși, în do
meniul salubrizării mai avem o 
serie de deficiențe de înlăturarea 
cărora trebuie 
mult organele 
întreprinderea 
acordată mai 
carii la timp 
străzi și mai
salubrizării străzilor periferice 
orașului.

In gospodărirea orașului un 
important îl ocupă asigurarea 
minatului public. Și în acest
meniu sfatul popular are realizări. 
S-a extins iluminatul fluorescent 
pe strada Viscozei, pe strada Tu
dor Vladimirescu, în dreptul car
tierului Viscoza I, precum și pe 
strada Vitoș Gavrilă. S-a introdus 
iluminatul public în noul cartier 
de blocuri Viscoza III și în unele 
colonii. Pentru executarea acestor 

lucrări s-au chel
tuit anul acesta 
din fondurile bu
getare peste 
267.000 lei. To
tuși, 
există 
mari în

asigurării u-

metri pe diferite străzi, 
podului de peste Jiu din 
și altele. O importantă 
fost și repararea și as- 
trotuarelor pe străzile

Plecînd de Ia panoui inovatorilor
De cum intri în holul clădirii 

unde se află birourile Depoului 
tC.F.R. Petroșani, privirea îți este 
’atrasă de un panou frumos. O lo
comotivă în miniatură, lucrată cu 
mult talent, pare gata de plecare. 
Aruncîndu-ți privirea pe panou îți 
jrlai de îndată seama eă-i vorba 

inovatori. O trădează atît ar
ticolele scrise cît și titlul „Un co
lectiv de inovatori" sub care stau 
numele tovarășilor Cazan Aurel, 
Hogman Teodor, Rusu Petru.

Să apreciezi însă munca inova
torilor după cele scrise aici fără 
să vezi cu ochii seea ce au făcut 
e prea puțin. Aproape că nu există 
colțișor în depou unde hărnicia și 
priceperea acestor neobosiți cău- 

să nu fi contri- 
muncii, 
mărirea

inovații și 
inovatorilor 

cît numărul 
crește spo- 

Ele
producti- 
asigura-

Inovatori sînt mulți la Depoul 
C.F.R. Petroșani, iar 
mai multe. Numărul 
crește mereu. Și cu 
cercetărilor noului
rește și numărul inovațiilor, 
contribuie la creșterea 
vității, ușurarea muncii, 
rea unei depline securități a cir
culației, la realizarea de frumoa
se economii. Sînt indici importanți 
cu care se mîndrește întregul 
colectiv al depoului, iar la rea
lizarea lor o contribuție de 
preț au adus-o și o adus mereu 
inovatorii.

Noi am mărit timpul de scoa- 
a locomotivelor din depou 
jumătate oră la o oră, ca 

din timp

de 
să 
a 

că-

tere 
Ia o 
asigurăm încălzirea 
garniturilor de la trenurile de
lători — a spus conducerea depou
lui C.F.R. Toate locomotivele au 
fost înzestrate cu echipament ne
cesar pentru încălzirea 
S-au revizuit instalațiile 
zire și s-au luat măsuri 
tura trenului 3390, care 
direcția Lupeni la ora 15
nute să fie încălzită începind cu 
ora 13 și 50 minute de o locomo
tivă atașată special pentru aceas
ta pînă la ora 14 și 50 minute 
cînd preia încălzirea garniturii lo
comotiva ce o

Au urmat și 
la „examinare", 
punsuri bune.

trenurilor. 
de încăl
ca garni- 
pleacă în 
și 17 mi-

remoreă. 
celelalte colective 
Toate au dat răs-

iluminat pv.- 
corespunză- 

O serie de 
i importante 

iluminate suficient, nu 
preocupare continuă pen-

o activitate susținută ftt 
pentru mobilizarea ma- 

cetățeni la acțiunile ob- 
cadrul întrecerii patrio-

creșterea 
siguran-

cernerea
puterii

i nisipului 
de trac- 

se făcea

vreme
sporirii 
locomotivelor
De la cuptorul de uscare

• tători ai noului 
buit la ușurarea 
produstivității și 
ței circulației.

Multă
necesar 
tiune a 
manual.
nisipul era transportat cu gălețile 
la ciur și de aici tot în același 
fel la locomotive. Muncă grea și 
fără spor. Cîțiva din «ercetătorii 
noului de la depou au conceput 
un ciur automat Acum nisipul 
trece de la cuptorul de uscare di
rect în ciurul automat, iar de a- 
colo, printr-un sistem de ventila
ție. este urcat într-un recipient ce 
stă în permanență plin. In urma 
manipulării unei pîrghii, 
este încărcat automat în 
locomotivelor.

Inovatorul, Cazan Aurel, 
servat că ungerea locomotivelor 
se făcea uneori insuficient, iar alte 
ori cu multă risipă de ulei. Și una 
și alta erau dăunătoare. Prima 
ducea la uzarea rapidă a unor 
piese, iar cealaltă la consum prea 

j^nare de ulei. Membrul de partid 
Cazan Aurel 
dispozitiv ce
«omotivelor.
motivelor se
rului.

nisipul 
domele

a ob-

a conoeput atunci un 
reglează ungerea lo- 

Acum ungerea loco- 
face potrivit necesa-

să se preocupe mai 
sfatului popular și 

comunală. Trebuie 
multă atenție ridi- 
a gunoaielor de pe 
ales, îmbunătățirii 

ale

loc 
ilu- 
do-

nu sînt 
există o 
tru. schimbarea corpurilor de ilu
minat arse sau defecte. Iată doar ’ 
cîteva neajunsuri care vor trebui 
înlăturate cît mai curînd.

Sub îndrumarea permanentă a 
comitetului orășenesc de partid. 
Sfatul popular al orașului Lupeni 
a depus 
acest an 
selor de 
ștești în
tice pentru înfrumusețarea conti
nuă a localității. Pentru rezulta
tele obținute, Sfatul popular al o- 
rașului Lupeni s-a situat pe primul 
loc în întrecerea patriotică din 
tre sfaturile populare din Valea 
JiuluL In acest an zonele verzi 
din cadrul orașului nostru au fost 
extinse cu 3,7 hectare, amenajîn- 
du-se toate spațiile din jurul blo
curilor. Au fost extinse și reame- 
najate parcurile din centrul ora
șului, a fost construită o bază spor
tivă prin prelungirea parcului „6 
August". O contribuție prețioasă 
la aceste realizări au adus ma
sele de cetățeni, mobilizați de 
organizațiile și grupele de partid 
din cartiere, de deputați și orga
nizațiile de femei și de tineret. La . 
acțiunile patriotice pentru înfru
musețarea orașului au participat 
mii de cetățeni care au prestat 
360.889 ore muneă voluntară, exe- 
cutînd lucrări a căror valoare se 
ridică la 903.375 Iei.

Rezultatele obținute în atrage
rea cetățenilor la asțiunile ob
ștești de înfrumusețare a orașului 
sînt rodul muncii organizatorice 
susținute desfășurate în rîndul ma
selor de oameni ai muncii de că- ' 
tre deputați, comisiile permanen
te și comitetele de cetățeni. Pentru 
consolidarea realizărilor obținute, 
pentru remedierea neajunsurilor ce 
mai există în gospodărirea locali
tății privind salubrizarea străzilor, 
asigurarea unui iluminat optim în 
cartiere, păstrarea zonelor verzi 
din cartiere ete., este necesar ea 
activitatea deputaților, a comisii
lor permanente să fie întărită con
tinuu. Prin îndrumarea mai com
petentă de către comisiile perma
nente a unităților tutelate de sfatul 
popular, a I.C.O. și I.LL., prin re
zolvarea cu grijă de către depu- 
tați și secțiile sfatului popular a 
propunerilor făcute de cetățeni, 
vom obține noi succese în atra- 
gdrea cetățenilor la gospodărirea 
treburilor obștești, la înfrumuse
țarea orașului nostru.

Din activitatea
constructorimuncitorilor

în Lupeni 
lipsuri 
privin-SIMION BASARAB

«orespondentD. CRIȘAN

In laboratoarele înzestrate cu aparataj modern ale Institutului de mine din Petro
șani, studenții au asigurate condiții optime pentru efectuarea lucrărilor de laborator.

IN CLIȘEU: Un grup de studenți din anul II mine, cursul de 4 ani, în laborato
rul de rezistenta materialelor.

Cu metode avansate
Pînă nu de mult, lu

crările de subtraversare 
Ia canalizarea pe sub 
linia de cale ferată dă
dea constructorilor de 
pe șantierul de locuințe 
Vulcan multă bătaie de 
cap. După o chibzuință 
matură, echiDele franța 
șe de săpători condus 
de Blidaru Lepădat și 
Șumlanski Vasile au luai 
asupra lor această sar
cină dificilă. Folosind o 
nouă metodă de lucru 
însușită din literatura 
de specialitate, ei au 
executat subtraversarea 
în citeva zile.

relor. Lucrările de fini
saj au fost terminate la 
timp. Constructorii au 
putut ostiei să respecte 
angajamentul luat.

construcții Vul- 
executat in 
III din acest 
instalații de

trl- 
an 
re-

Prin ridicarea 
nivelului profesional

Electricienii din bri
gada lui Peter Adalbert, 
care lucrează pe șantie
rul de 
can au 
mestrul 
diferite
țea de calitate slabă.

Cu două luni în urmă, 
la una din consfătuirile 
de producție ce se țin cu 
regularitate pe șantier, 
șeful de brigadă Petei 
Adalbert s-a angajat 
să-și organizeze mai bi
ne munca. Cu ajutorul 
muncitorilor membri de 
partid el s-a ocupat intens 
și de ridicarea nivelului 
de calificare ai oamenilor 
din brigada sa. Azi bri
gada se numără printre 
formațiile de lucru frun
tașe. Lucrările de la blo

cul R sînt de calitate 
celor

Brigadă harnica
Pe șantierul de cons

trucții Vulcan la blocui 
P s-au întîrziat finisa
jele. Echipa de zugravi 
condusă de Pavel Victor 
a cerut să i se încredin
țeze această lucrare. 
Conducerea șantierului 
a acceptat propunerea. 
FJeprecupețind timpul lor 
liber, zugravii din echi
pa lui Pavel Victor au muh superioară 
lucrat neobosit zile în executate anterior de bri- 
șir, uneori chiar și noap- gadă. 
tea la lumina reflectoa- I. CRISTEA



STBAGUL ROȘU

Pe ecranul cinematografului „7 Noiembrie*1

Einifleua — Miei ai patriei si paterii
Așa se intitulează recitalul li

terar prezentat zilele trecute la 
clubul muncitoresc al sindicatelor 
din Lupeni. Bine organizat și pre
zentat într-o formă artistică plă
cută de «sătre tovarășa Georgeta 
Sculi, recitalul s-a bucurat de a- 
precierea unanimă a tinerilor pre- 
zenți in sală.

Au fost recitate poeziile „Din 
străinătate", „Povestea codrului", 
„Seara pe deal", „Scrisoarea III" 
(fragment) și alte poezii, care au 
fost ascultate cu deosebit interes 
de tineri. La reușita reeitalulul 
și-au adus contribuția și recitato
rii Polac Eunicia, Raț Aurica, Ne
meș Ed„ Iordache Valeria, precum 
și solista Iacobescu Aneta, care

a interpretat melodiile pe versuri 
de Eminescu „Mai am un singur 
dor" și „Pe lingă plopii fără soț", 
acompaniată la chitară de Fargo 
Alexandru.

Cu acest prilej un număr de 45 
de tineri au primit insigna de 
„Prieten al cărții". Printre aceștia 
se numără Hențiu Liviu, Bocșani 
Iosif, Zborovschi Olga și Vereș 
Irina. Antrenați In iureșul dansu
lui timpul a trecut pe nesimțite.

A fost o seară instructivă, plă
cută și distractivă.

La sfîrșit, tinerii și-au manifes
tat dorința de a se mai organiza 
asemenea seri literare.

EUGEN D. POPA
corespondent

--------------------------------------------

Concursul „Prietenia 
rotnîno-sovietică*'

Incepînd de azi, pe ecranul ci
nematografului „7 Noiembrie" din 
Petroșani va rula filmul „Celebrul 
702", o nouă producție a studiou
lui cinematografia „București", du
pă piesa cu 
Mirodan.

Ca și piesa 
mul „Celebrul
tă satiră la adresa faimosului mod 
de viață american.

In lumea rapace a afacerismu
lui, totul poate deveni marfă. Așa

același titlu de Al.

cu același titlu, fil- 
702" este o ascuți-

----- 0

„Cîntăm frumusețile patriei44
Orchestra de muzică populară a 

Filarmonicii de stat din Cluj se 
află de cîteva zile in turneu prin 
regiunea noastră. Cu această oca
zie, orchestra va prezenta mai 
multe spectacole și în centrele 
miniere din Valea Jiului. Astfel, 
în ziua de 26 noiembrie în sala

Teatrului de stat din Petroșani 
va prezenta spectacolul „Cîntăm 
frumusețile patriei". Printre alții 
își vor da concursul cunoscuții 
cîntăreți de muzică populară Ion 
Luican, Ana Bălăci, Maria Marcu 
și Maria Peter, precum și actorul 
bucureștean Mircea Crișan.

O----------------

Consiliul regional A.R.&.V.S Hu 
i nedoara
S pe tema 
$ lică". ha 
( cetățenii
\ Pentru a intra in concurs
/ curentul trebuie să realizeze mi- 
S nimum 20 de puncte. Concuren- 
< ții care însumează peste 20 de 
? puncte pot participa la concurs 
> cu un număr sporit de taloane in 
s raport cu punctele acumulate du- 

I’ pă cum urmează : pentru 40 de 
puncte se poate participa cu două 
taloane, 60 de puncte — 3 taloa
ne ș.a.m.d. Răspunsurile vor fi 
completate pe buletine care îm
preună cu taloanele decupate vor 
fi trimise pină la data de 12 ia
nuarie 1963 (data poștei) pe adre
sa : Consiliul regional A.R.L.llS. 
Hunedoara str. dr. Petru Groza 

s nr. 24 Deva cu mențiunea „pentru 
> concurs". Tragerea va avea loc fn 
Iziua de 27 ianuarie 1963.

Cîștigătorii concursului vor pri
mi ca premii: 4 călătorii în 
U.R.S.S., 1 motoretă, 1 bicicletă 
.„Carpați", două aparate de radio 
portative și numeroase alte pre-

< mii.
< Buletinele de participate se pot 
\ procura de la Consiliul orășenesc 
> A.R.L.U.S. Petroșani și comisiile 
> A.R.L.U.S. din întreprinderi.

organizează un concurs 
„Prietenia romîno-sovie- 

concurs pot participa toți 
din regiunea noastră. 

con-

l L 702“ 
drept comun cu nr. 702, Kid Sai^j^ 
man condamnat la execuție 
scaunul electric își trăiește 
mele minute ale vieții.

Nici 
vestit 
viosul 
Spike 
rii' 
văd 
„702". Sandman, el 
crede că avocatul său Jackson va 
mai putea obține amînarea execu-

pe 
ulti-

vecinul său de celulă, 
hoț de buzunare, nici 
duhovnic Davis, gardianul 

sau vreunul
Bing-Bing-ului 
vreo speranță

)
>

I

Joe, 
cu-

din „pensiona- 
nu mai între- 

pentru bietul 
însuși, nu mai

IN CLIȘEU: O scenă din film.

patronul unei 
cumpără via
ta moarte cu

se explică faptul că 
edituri de comicsuri 
ța unui condamnat 
scopul de a lansa pe piață un co
mics senzațional reprezentînd me
moriile fostului gangster. Viața 
condamnatului este prelungită eu 
unicul scop de a mări veniturile 
unui mare capitalist.

In teribila închisoare Bing-Bing 
din statul „Algeriea" deținutul de

Un spectacol peușit
arhi- 

nerăbdă-

urma să 
de ama- 
închinat

au dat dovadă de

în specialpopulare,
interpretate de tinerii 

au plăcut

Prima experiență, a dat roadele scontate, fiind încununată de 
succes. După operata „Silvia" tinerii artiști amatori au în
ceput să pregătească o altă operetă, „Vînt de libertate". Repetițiile sînt 
In toi. Printre protagoniști se numără Dumbravă Augustin (Toma) și 
soții Haidu Ștefan (Filip) și Viorica (Pepita).

IN CLIȘEU: Cel trei artiști amatori petrileni la una din repeti
ții eu opereta „Vînt de libertate". „

★

In sala de spectacole a clubu
lui muncitoresc din Lonea, 
plină, invitații așteptau 
tori ridicarea cortinei.

Programul artistic ce 
se prezinte de formațiile 
tori din localitate era
fruntașilor în producție. Pe scena 
inundată de lumină, prezentatorul 
anunță: „Cîntec pentru partid" de 
Romașcanu. Dirijor Chereeheș 
Gheorghe.

In acordurile orchestrei corul 
și-a început programul. După fie
care interpretare, cei 80 de coriști 
au fost aplaudați cu căldură.

Soliștii Mateșan Ionel, Blaga 
Susana, Tămăseseu Silvia și Mim-

teanu Rafila 
mult talent.

Dansurile 
cele locale,
de la sectorul C.F.I. 
mult.

Ultimul punct din program a 
fost susținut de membrii brigăzii 
artistice de agitație, fiind închinat 
luptei oamenilor muncii de la mi
nă pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

După căderea cortinei spectato
rii au plecat 
voie bună.

Speatacolul

cu inimile. pline de

a fost reușit

ției. Se înlîmplă totuși o minune. 
Cu eîteva ore înainte de execu
ție apare întreprinzătorul avocat, 
care-i comunică lui Kid soluția 
salvatoare: dacă 702 primește să 
fie „scriitor" obligîndu-se să-și 
povestească aventurile, editura 
,„Boaks and Boaks" e dispusă să 
încheie cu el un contract dîndu-i 
în schimb un bon de viață pen
tru perioada „creației". Harrison, 
influent patron al editurii obține 
bineînțeles amînarea execuției.

Lui Kid i se creează condiții 
de muncă. Joe e înaintat la raL^ 
gul de „fecior de easă". Celula e 
amenajată cu mobilă modernă, co
voare, i se instalează telefoane și 
televizor. I se trimite și o secre
tară. In jurul lui se declanșează o 
publicitate isterică, exaltînd curio
zitatea publicului.

Bărbat inteligent, cu un fond 
bun, condamnatul ar fi putut să 
trăiască în rînd cu oamenii daaă 
societatea bazată pe exploatare 
nu l-ar fi împins în mocirlă. Ci
nicii stăpîni ai acestei lumi ne
drepte nu-și fac procese de 
știință. Iși condamnă la moarte 
propria victimă, apoi suspendă e- 
xecuția pentru a-1 exploata pe cel 
aondamnatI. LEONARD

Cum și ce organizăm la club
Zilnic, spre sălile cluburilor se 

Îndreaptă sute de oameni ai mun
cii de cele mai diferite profesii și 
Vîrste. Pentru multi dintre ei clu
bul a devenit o a doua casă. Aici, 
după orele de muncă, ei vin să-și 
petreacă clipe plăcute de destin
dere, dar în același timp să și în
vețe. De aceea e și firesc ca pe 
oameni să-i intereseze ce se orga
nizează zilnic la club, manifestările 
care au loc aici, conținutul lor și, 
bineînțeles, și cum se organizează 
acestea, adică forma în care sînt 
prezentate.

Este știut că cu cît la club se 
organizează mai multe acțiuni, cu 
cît ele sînt mai variate, mai pline 
în conținut, mai apropiate de preo
cupările oamenilor, cu cît se ma
nifestă mai multă grijă pentru gă
sirea unor forme vii, atrăgătoare, 
cu at't numărul prietenilor clubu
lui va crește. Iar acest lucru de
pinde în cea mai mare măsură 
de felul cum știe să-și organizeze 
și planifice activitatea, consiliile 
de conducere ale cluburilor.

Dar să răsfoim cîteva programe 
ale cluburilor muncitorești din Va
lea Jiului și să vedem cum înde
plinesc ele aceste cerințe.

Un fapt îmbucurător e acela că 
în ultima perioadă activitatea clu
burilor s-a îmbunătățit într-o oa
recare măsură, că s-au făcut pași 
însemnați în ceea ce privește te
matica acțiunilor care e mai in

teresantă, mai cuprinzătoare, pre
zentată în forme mai diverse. In 
planurile de muncă ale cluburilor 
sînt prevăzute acțiuni diverse, in
teresante multe din acestea avînd 
loc jos, acolo unde se hotărăște 
soarta producției, adică la locurile 
de muncă.

Iată, de exemplu, planul de mun
că al clubului muncitoresc al sin
dicatelor din Lupeni pe luna noiem
brie cuprinde mai multe acțiuni 
cum sînt: conferințe, seri de o- 
dihnă pentru muncitori fruntași, 
pentru sectoarele fruntașe și ino
vatori, recenzii, prezentări de cărți, 
după-amieze literare, acțiuni pentru 
tineret, programe artistice și altele. 
Multe din acestea s-au organizat 
la sectoare, secții sau întreprin
deri. De exemplu, la sectorul IX al 
minei Lupeni s-a ținut un referat 
intitulat „De ce se uzează mași
nile" care a suscitat mult interes 
în rîndul muncitorilor deoarece a 
avut o legătură directă cu preo
cupările lor, cu sarcinile pe care 
le au în producție. De asemenea, 
la sectorul VIII s-a ținut conferința 
„Pentru sporirea eficacității eco
nomice a investițiilor", iar în sala 
de ședințe a minei o altă confe
rință „Despre productivitatea mun
cii".

Asemenea acțiuni s-au organizat 
și de către alte cluburi din Valea 
Jiului.

Se observă, de asemenea, o mai 

mare preocupare pentru informa
rea politică a oamenilor muncii 
despre evenimentele interne și in
ternaționale (clubul din Vulcan), o 
mai bună muncă cu cartea tehnică 
(clubul Petrila) sau pentru popu- 
larizerea cărții (clubul Lonea).

De nenumărate ori conducerile 
cluburilor au fost criticate pentru 
faptul că în activitatea lor se ma
nifestă șablonism, că sînt acțiuni 
care luni întregi se desfășoară du
pă același calapod. Nici nu-i de 
mirare în acest caz că numărul 
participanților la aceste acțiuni e 
destul de scăzut, deoarece ele nu 
prezintă interes.

Deși s-a atras atenția în mod 
deosebit ca in zilele de sîmbătă 
și duminică la cluburi să se orga
nizeze acțiuni mai multe și mai 
variate, totuși conducerile clubu
rilor nu au întreprins aproape ni
mic în această direcție. Așa se 
explică faptul că în programele 
cluburilor, și aceasta aproape fără 
excepție, se întîlnesc duminică de 
duminică doar cite o acțiune, în ma
joritatea cazurilor dimineți de basme 
pentru copii (vezi clubul din Uri- 
cani), cîte o recenzie și o seară de 
dans (clubul Lupeni), acțiuni dis
tractive (clubul Aninoasa), seară 
de odihnă (clubul Vulcan). Nu 
mai vorbim de sîmbătă cînd ac
țiunile sînt și mai puține.

De asemenea, sînt unele cluburi 
care au o activitate unilaterală, 

doar în privința muncii cu cartea, 
cum se întimplă la Aninoasa, Lonea 
și Uricani.

In programele cluburilor pot fi 
întîlnite acțiuni care lună de lună 
sînt trecute cu regularitate schim- 
bîndu-se doar titlul deși ca formă 
de prezentare sînt aceleași.

In prea mică măsură cluburile 
sprijină producția. Acțiunile de 
acest feb în majoritatea cazurilor, 
se limitează doar la cîte o confe
rință sau prezentare de carte teh
nică.

Cît privește activitatea artistică, 
acțiunile distractiv-educative care 
trebuie să aibă loc aproape zilnic 
la club, acestea se desfășoară slab, 
sînt sărace în conținut.

Dacă conducerile cluburilor și-ar 
pune mai des întrebarea: ce anume 
e de făcut, desigur că ar găsi multe 
răspunsuri bune, care. ar duce la 
organizarea unor acțiuni reușite. Și 
asemenea întrebări ar trebui să-și 
pună și comitetele sindicatelor care 
îndrumă activitatea acestor cluburi

Ce trebuie făcut pentru ca în- 
tr-adevăr cluburile să devină o a 
doua casă a oamenilor muncii. 
Să căutăm sd organizăm zilnic ac
țiuni cît mai variate, cît mai in
teresante și instructive.

Această sarcină revine în primul 
rînd consiliilor de conducere ale 
cluburilor. De aceea, acestea vor 
trebui reactîvizate, ca fiecare mem
bru al său eă-și aducă contribuția 
la închegarea unui plan de activi
tate gîndit, ales cu grijă. Numai 
atunci cînd planurile de muncă 

vor fi un rod al muncii colective 
și nu numai al directorului, cum se 
întîmplă de obicei, acțiunile vor 
deveni într-adevăr atrăgătoare și 
interesante.

De asemenea, la munca de pla
nificare a activității cluburilor să 
fie atrași cît mai multi oameni ai 
muncii, iar propunerile lor să fie 
luate în seamă. Pentru aceasta e 
necesar să se organizeze cu regu
laritate consfătuiri cu prietenii clu
bului cărora să li se ceară sfatu
rile. Pe lîngă aceasta, responsabilii 
culturali din comitetele sindicate
lor să-și aducă mai mult aportul 
la activitatea culturală organizată 
la club, să participe la planifica
rea activității.

Recomandabil ar fi ca și Consi
liul local al sindicatelor din Pe
troșani să organizeze consfătuiri 
regulate cu directorii cluburilor, cu 
consiliile de conducere și activiștii 
culturali în care să se împărtășeas
că metodele cele mai bune folosite 
în activitatea cluburilor.

Organizațiile de partid vor tre
bui șă exercite un control siste
matic asupra activității cultural- 
educative care se desfășoară la 
cluburi, să îndrume activitatea.

Folosind toate metodele și for
mele în munca cultural-educați 
organizînd acțiuni cît mai atracSI 
ve. Interesante și cu un puternic 
conținut educativ, cluburile își vor 
putea îndeplini adevărata lor me
nire— acela de lăcașe de cultură.

C. COTOȘPAN
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Pentru ca fiecare brigadă să-și realizeze 
» ritmic sarcinile de plan

Colectivul sectorului IV ocupă 
locul de frunte în întrecerea so 
cialistă între sectoarele minei Vul
can. Minerii din sectorul nostru 
au extras de la începutul anului 
mai bine de 6.728 tone de cărbune 
peste plan, din care 2.000 de tone 
în cursul lunii noiembrie.

Realizările obținute reflectă 
munca plină de elan a brigăzilor 
de mineri și a cadrelor tehnice 
din sector, dorința lor de a-și spori 
necontenit realizările pe frontul 
luptei pentru mai mult cărbune. 
La realizările colectivului o con
tribuție prețioasă o aduc și brigă
zile de mineri din revirui în care 
îmi desfășor activitatea de maistru 
minier și agitator. Cele 5 brigăzi 
de care răspund lucrează la locuri 
de muncă importante, 3 în abataje 
cameră, una într-un abataj fron
tal, iar una la o lucrare de înain
tare. In activitatea mea de tehni- 

•cian, și îndeosebi de agitator, a- 
cord o deosebită atenție felului 

își îndeplinesc brigăzile sar- 
>ctnile de plan. In acest scop or- 
k ganizez la începutul fiecărei luni 

convorbiri cu brigăzile de mineri, 
pentru ca iiecare brigadă, schimb 
și fiecare muncitor să cunoască 
sarcinile și posibilitățile ce există 
în vederea realizării planului de 
producție. Pe baza cunoașterii sar
cinilor și a posibilităților de rea
lizare a lor, fiecare brigadă își sta
bilește angajamente concrete de 
întrecere. Brigada condusă de tov. 
Tucaciuc Mihai, de pildă, a avut 
pe luna trecută ca angajament de 
a-și depăși sarcinile de plan cu 
200 tone de cărbune. După ce bri
găzile își fixează angajamentele, 
organizez discuții cu minerii in 
legătură cu felul cum le pot tra
duce în viață. In brigada lui Tuca-

—=O=— ------- -

lectrice Vulcan, de mai mult timp 
nu mai funcționa regulatorul de 
tensiune Tirill T.P.-H.

După mai multe încercări, unu] 
din inovatorii uzinei electrice, ing. 
ligănilă V. a reușit să rezolve 
problema funcționării regulatorului 
de tensiune.

-==©-_
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La odihnă
Numeroși oameni ai muncii de 

la mina Petrila și-au petrecut Con
cediile în stațiunile balneo-clima- 
terice de pe cuprinsul patriei noas
tre.

Aflați la odihnă ori tratament 
în acest an peste 700 salariați ai 
minei, în majoritate muncitori mi
neri, au trimis pe adresa comite
tului sindicatului vederi din fru
moasele noastre stațiuni însoțite 
de cuvinte de recunoștință pentru 
grija deosebită de care se bucură 
azi obidițil de odinioară.

I rintre numeroșii muncitori care
au fost trimiși la odihnă sau tra-
t ament în stațiuni balneo-climate-
rice și au trimis vederi se află
(Soro Iosif, Zaharia Gheorghe, Lu-
nel Petru, Tontea loan, Iepure
Constantin, Crist ea Nicolae și Or-
ban Iosif.

MARIANA PUȘCAREU
corespondent 

ciuc Mihai am purtat discuții cu i 
minerii îndeosebi despre impor- i 
tanța sporirii vitezelor de înainta- ' 
re — cale sigură de sporire a pro
ducției și a productivității muncii. 
Minerii acestei brigăzi au hotărit 
să realizeze avansări sporite prin 
aplicarea inițiativei de a extrage 
două cîmpuri pe schimb pe aripă 
de abataj cameră. In convorbirile 
mele am insistat asupra necesită
ții unei organizări tot mai bune a 
muncii, ca timpul de lucru să fie 
folosit din plin. Prin aproviziona
rea la timp a locurilor de muncă, 
prin organizarea judicioasă a mun
cii în ambele aripi de abataj și 
prin metoda podirii abatajului pa
ralel cu înaintarea frontului de lu
cru, brigada condusă de tov. Tu- • 
caciuc Mihai a ajuns la o avansa- j 
re de 4,5—5,5 m. pe zi, obține o 
productivitate de peste 7 tone de 
cărbune pe post

In convorbirile pe care le port 
cu celelalte brigăzi din sector, 
popularizez pe larg metodele a- 
vansate ale acestei brigăzi frun
tașe. Despre experiența brigăzii 
lui Tucaciuc Mihai am purtat dis
cuții cu minerii din brigada lui 
Rusu Gheorghe, tot dintr-un aba
taj cameră. însușind metodele bri
găzii lui Tucaciuc Mihai și minerii 
din acest abataj au ajuns să rea
lizeze avansări sporite.

Multă atenție am acordat în ul
timul timp brigăzii conduse de 
tov. Popescu Stelian dintr-un aba
taj frontal. Această brigadă a în- 
timpinat greutăți în ultimul timp 
din cauza slabei organizări a mun
cii In urma discuțiilor purtate cu 
minerii din abataj asupra necesi
tății bunei organizări a muncii, 
șefii de schimb acordă mai multă 
atenție plasării din plin a frontu
lui si respectării ciclului de pro
ducție. Astfel, brigada a recuperat 
rămînerea în urmă și a dat pînă 
acum peste plan 220 tone de căr
bune.

Iată doar citeva aspecte care a- 
rată felul cum mă preocup de mo
bilizarea brigăzilor de care răs
pund pentru a-și îndeplini ritmic 
sarcinile de plan. Minerii sectoru
lui nostru, in frunte cu comuniș
tii, sînt hotărițl să-și intensifice 

eforturile, să organizeze tot mai 
judicios munca în abataje pentru 
a obține realizări sporite. Mă voi 
strădui ca in calitate de tehnician 
și, mai ales de agitator, să acord 
brigăzilor fot sprijinul, să le mo 
bilizez la no. succese în sporirea 
producției și a productivității 
muncii.

GHEORGHE BANCILA 
agitator, sectorul IV 

mina Vulcan
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: Întâlnire
♦
♦ Joile de tineret au devenit in-
• truniri mult apreciate de tinerii 
J energeticieni din Paroșeni. In ca- 
J drul acestei forme de petrecere a
♦ timpului liber, tinerii discută des-
• pre munca și viața lor, Învață și 
î Se destind. In ultimul timp organi-
* rația U.T.M. de ia termocentrala
• Paroșeni a reușit să organizeze joi 
« de tineret reușite care vor rămine 
J mult timp în amintirea tinerilor. 
J Dar dintre toate joile de tineret
• din ultimul timp, cea mai reușită, 
« care va rămine de neuitat pentru 
J tinerii uzinei noastre, este cea
* din săptămina trecută. Această
• joie a fost consacrată prieteniei
• romîno-cubaneze. In cadrul ei a
* avut loc o întllnire prietenească
♦ dintre tinerii uzinei și studenții
• cubanezi care studiază la Institu- 
» tul de mine din Petroșani.
J Fiecare clipă trăită in această
* seară, alături de oaspeții dragi,
• a prilejuit entuziaste manifestări
* ale sentimentelor de caldă priete 
ț nie pe care poporul nostru le nu-
♦ trește față de eroicul popor cuban.
• Comitetul de organizare a făcut 
« totul pentru ca prietenii noștri să 
2 se simtă bine. Tinerii cubanezi

Apropierea iernii — anotimpul tricourilor călduroase — atrage 
tot mai mulți cumpărători în magazinele de tricotaje din Valea Jiu
lui. Aprovizionat eu un bogat sortiment de articole de sezon pentru 
toate vîrstele, magazinul de tricot aje nr. 22 din Vulcan ca și cele
lalte de a6est fel abundă de cum părători

IN CLIȘEU: Un aspect din magazinul amintit. Utemista Nicoară 
Viorica deservește o clientă.

-----------------0-----------------Mai multă atenție față de problemele legate de viața tinerilor în cămin
Căminul de tineret nr. 5 din Lu- 

peni este situat în noul cvartal 
de blocuri al cartierului Braia. 
încă de la intrare te impresionea
ză ordinea și curățenia care dom
nește peste tot. Tinerii se bucură 
aici de condiții optime de viață 
și odihnă.

La cămin stau peste 220 de lo
catare Aproape toți tinerii au în
drăgit căminu.l îngrijesc camera 
în cere stau, păstrează cu grijă 
lucrurile ce le-au fost puse la 
dispoziție. Ordinea și curățenia ce 
domnește în majoritatea încăperi
lor determină o atmosferă plăcută. 
In camera nr. 44, unde locuiesc 
tinerii Chițimia Velu, Costea Pe
tru și Lăstun Gheorghe, toți mun
citori la mina Lupeni, se menține 
o curățenie exemplară. La fel se 
prezintă lucrurile și în camerele 
25, 36.

Dar, în cămin mai sînt și tineri 
cărora le lipsește simțul răspun
derii pentru casa in care locuiesc, 
care deteriorează obiectele ce le 
sînt încredințate. Așa sînt tinerii 
Andriuța Vasile de la camera 62, 
Huza Ioan de la camera 63, Vlă- 
dulescu Petru de la camera 65, 
Chirii ă Costache de la 50 și alții.

Toate problemele legate de viața 
tinerilor din cămin sînt discutate 
în comitetul de cămin, format din 
cei mai destoinici tineri, care se 
preocupă de respectarea de către 
fiecare locatar a regulilor de con
viețuire in comun. AstfeL pentru 
unele abateri de la aceste reguli, 
pentru încălcarea disciplinei unii 
tineri ca Buzoi anii Dumitru, Uile- 
can Traian și aHii, comitetul de 
cămin a hotărât sancționarea lor. 
Abateri grave a săvârșit tînărul 
Dumitrache Petru, pentru care co

prieteneasca de neuitat
au vizitat termocentrala, au stat 
de vorbă cu muncitorii uzinei.

La apariția in sala frumos pa
voazată unde avea loc joia ti
neretului, oaspeții au iost intlmpi- 
nați cu entuziasm. După ce tine
rii cubanezi au fost salutați in 
numele tineretului uzinei, li s-au 
înmlnat ca amintire mici cadouri 
și flori.

Din partea tinerilor cubanezi 
au vorbit studenții Luis Soto și 
Almenarez Victorio. Ei și-au ex
primat bucuria pe care le-a prile
juit-o intîlnirea cu tinerii noștri, 
fericirea că se află in mijlocul u- 
nui tineret ospitalier, in mijlocul 
unor prieteni adevărați. Cuvîntă- 
rile prietenilor noștri au iost în
trerupte de mal multe ori de a- 
plauze și de ovații ca: „Viva 
Cubal", „Trăiască prietenia ro- 
mîno-cubaneză /", „Cuba — Roml- 
nia“.

In inimile tineretului nostru a 
rămas adine Întipărită dragostea 
de patrie a tinerilor cubanezi, mân
dria lor că sint fii ai unui po
por eroic, hotărit să-și apere li
bertatea și dreptul la o viață mai 
bună. Ne-au impresionat, de ase

mitetul a hotărit scoaterea lui din 
cămin.

Tînărul Dinicu Nicolae în prea 
mică măsură se străduiește să 
mențină curățenia. El aruncă cu 
multă ușurință chibriturile și res
turile de țigări pe jos. Certați cu 
ordinea și curățenia sint și tinerii 
Chiriac Alexandru, Grumăzescu Ni 
colae și Pfntecuț Vasile de la ca
mera 10, care au făcut din per
vazul geamului o expoziție de ins
trumente de bărbierit și alte obiec
te, iar în pereții dulapului au bă
tut cuie de care și-au atîrnat 
hainele, în timp ce cuierul din ca
meră stă nefolosit Cu aceștia, 
munca de educație trebuie să în
ceapă cu formarea celor mai ele
mentare deprinderi.

V. OROS
-----  ----------j-=---------- --------------------------- -----------

Fapte din secția fruntașă a uzinei
(Urmare din pag, l-a) 

du-se In felul acesta importante 
economii.

Zilnic pesie 50 tone 
armături metalice 

de galerii
Constructorii metalici de la 

UJLUM.P. și-au asumat In între
cerea socialistă angajamentul de a 
realiza planul pe acest an in 11 
luni. Un angajament îndrăzneț 
mobilizator, pentru îndeplinirea 
căruia întregul colectiv muncește 
cu rivnă. Un singur sortiment era 
însă mult rămas în urmă: armă
turile metalice necesare susținerii 

menea, cele două cuvinte cu care • 
vorbitorii cubanezi și-au încheiat ♦ 
cuviritul: „Patria sau moartea I". ♦

Apoi oaspeții s-au întreținut • 
prietenește cu tinerii din uzina • 
noastră, au participat ia locurile J 
populare romlnești, au cintat des- • 
pre îndepărtata lor patrie. Desigur ♦ 
nu a lipsit nici tradiționala „Peri- • 
nită". î

Dar timpul înainta și a sosit și * 
clipa despărțirii. O despărțire e- • 
moționantă: •

— La revedere Luis I *
— fia revedere Maria! ♦
— La revedere Victorio, Or- • 

lando, Mario... •
— Lo revedere dragi prieteni... * 
Deși despărțirea n-a iost ușoară, • 

am rămas totuși mulțumiți, feri- ♦ 
citi chiar. Am simțit fericirea pe • 
care ne-a prilejuit-o această seară * 
de neuitat, în care am legat prie- • 
tenii cu reprezentanții unui po- 
por dintr-o țară atît de îndepăr- ♦ 
tată, dar care prin năzuințele sa- ♦ 
le, prin lupta sa ne este atît de ♦ 
apropiat. ♦

ELENA BĂDIȚĂ 
termocentrala Paroșeni *

IN EDITURA POLITICĂ
au apărut : 

Să ne cunoaștem 
patria socialistă

Volumul cuprinde lecțiile: P.C.R.
— organizatorul și conducătorul 
luptei elasei muncitoare și a tu
turor oamenilor muncii pentru do
borârea regimului burghezo-moșie-, 
resc, pentru instaurarea regimului 
democrat-popular; Partidul Munci
toresc Român — forța eonducătoa- 
re a poporului nostru în luptă 
pentru făurirea orînduirii socia
liste,- Uniunea Tineretului Munci
tor — organizație revoluționară 
de masă a tineretului muncitor din 
R.P.R.; Frumoasă și bogată ești 
patria mea; înflorește patria noas
tră; Tineretul din fabrici șî uzine
— participant activ la lupta pen
tru «ontinua dezvoltare a indus
triei noastre socialiste; Tînărul 
înaintat al zilelor noastre,- Noțiuni 
despre știință și religie; Lupta po
poarelor pentru apărarea și con
solidarea păcii. Politica externă a 
partidului și statului nostru.

Manualul cuprinde de asemenea 
poezii și cîntece, precum și ma
terial ilustrativ.

In ajutorul celor care 
studiază Statutul P.M.R.

Lucrarea cuprinde lecțiile: Parti
dul Muncitoresa Romîn — condu
cătorul poporului în opera de de
săvârșire a construirii socialismu
lui în patria noastră; Statutul — 
lege de bază a partidului; Calita
tea de membru de partid. Cum se 
face primirea în partid; Centralis
mul democratic — principiul eă- 
lăuzitor al structurii organizatorice 
a partidului; Organizația de bază
— temelia partidului; Conducerea 
de către partid a organizațiilor de 
masă; Educarea comunistă a mem
brilor și candidaților de partid.

galeriilor. Și aceasta din lipsă de 
profile laminate.

In ultima vreme au sosit can
tități importante de laminate. Deși 
pînă la termenul de îndeplinire a 
angajamentului de întrecere au mai 
rămas doar puține zile, conduce
rea secției construcții metalice, îs 
colaborare cu secția mecanică, a 
luat măsuri pentru recuperarea ră- 
mînerii în urmă. S-a stabilit să se 
producă zilnic 50 tone armături me
talice de galerii — aproape dublu 
față de producția zilnică obișnuită. 
Pentru aceasta, brigada de la ar
mături a fost întărită; s-au asi
gurat piese de schimb pentru uti
lajele de îndoit, iar între cele trei 
schimburi ale acestei brigăzi con
duse de tov. Rusu Ștefan se des
fășoară o vie întrecere. Rezultatul: 
zilnic peste plan 50 tone armături
metalice de galerie. Se muncește 
cu spor, pentru că muncitorii bri
găzii știu că de munca lor depinde 
acum îndeplinirea sarcinilor de 
plan așa cum s-au angajat.

Condiții toi mai bune 
de muncă

Paralel cu procesul de producție, 
în secția construcții metalice se 
desfășoară o serie de lucrări pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. De curînd a fost terminată 
zugrăvirea halei. In vederea îmbu
nătățirii iluminatului au fost mon
tate lămpi electrice cu vapori de 
mercur. Acum se lucrează la pavarea 
halei cu calupuri de stejar și bi
tum, iar geamurile sparte sînt în 
curs de înlocuire. Au fost revizuite 
și reparate autocaloarele care în
călzesc hala cu aer cald, iar ală
turi de hală e în curs de ame
najare un spălător cu apă caldă 
dotat cu un cazan construit în 
secție, din resurse locale. Pentru 
muncitorii de la armături s-a a- 
menajat un nou vestiar dotat au 
dulapuri metalice.

In secție sînt în curs de des
fășurare și alte lucrări menite să 
asigure, mai ales în perioada de 
iarnă, cele mai bune condiții de 
muncă în vederea realizării cu suc
ces o, sarcinilor sporite de viitor.
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N. S. Hrușeiov l-a primit 
pe ambasadorul Indiei
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite t.
La 24 noiembrie N. S. Hrușeiov, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit pe amba
sadorul Indiei la Moscova Tri- 
loki N. Kaul, la cererea acestuia 
și a avut cu el o convorbire prie
tenească.

La convorbire a fost de față A. 
A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S.

-=0=—

Pe urmele iui Coîumb
(Agerpres). 
părăsit portul 
caravelă care 
exactă a va- 

Cristofor 
îndeplinit prima că- 
Atlantic în 
numește ca 
„Nina" și 
instrumente

1492. Va- 
și cel al 

care este 
de navi-

NEW YORK 24 
La 24 august a 

spaniol Guetaria o 
constituie o replică
«ului pe bordul căruia 
Columb și-a 
lătorie peste 
sul, care se 
lui Columb 
înzestrat cu
gație similare cu vechea caravelă 
spaniolă, a ajuns la 10 octombrie 
în portul Las Palas, în insulele 
Canare. El urma să sosească în 
San Salvador în jurul datei de 15 
noiembrie.De cîteva zile, adică 
dintr-o perioadă cînd pe o vastă 
regiune a Atlanticului au fost sem
nalate furtuni puternice, caravela 
este pierdută și întrucît nu posedă 
instalații de radio nu se mai știe 
nimic despre ea. Agențiile de pre
să anunță că marina Statelor Uni
te și toate vasele care străbat re
giunea în care s-ar putea afla în 
momentul de față caravela au fost 
înștiințate să 
pentru 
„Nina" 
tona și 
ne.

efectueze cercetări 
descoperirea ei. Caravela 
are un deplasament de 30 
un echipaj de opt persoa-

=0=—

Deficitul balanței 
comerciale a Turciei

ISTANBUL 24 (Agerpres).
Ziarul „Vatan" reproduce o de

clarație a ministrului economiei 
al Turciei, Ete, care a recunoscut 
că deficitul balanței comerciale a 
tării se ridică la 193 milioane dc 
dolari, ceea ce reprezintă o creș
tere cu 30 la sută față de anul 
trecut.

—=©=—

U.PJ.,
Ngo- 

ajuto- 
nouă

de represalii împotriva 
sud-vietnamezi. La 22 
cîteva sute de soldați 

ngodinhdiemiști și ame- 
fost transportați cu 48

0 utilă atjiHne ie represalii 
a anuităților sti-tietoaiteie
SAIGON 24 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

Sn delta fluviului Mekong, 
dinhdiemiștii au început, cu 
ral ofițerilor americani, o 
campanie 
patrioților 
noiembrie, 
și ofițeri 
ricani au
de elicoptere americane într-o re
giune situată la 70 mile nord de 
Saigon. In aceeași regiune au fost 
trimise avioane de vînătoare și 
bombardament ale forțelor aeriene 
militare sud-vietnameze.

Noua expediție de represalii nu 
a dat rezultate. Partizanii au lichi
dat un post de pază ngodinhdie- 
mist de pe șoseaua spre Saigon.

încheierea lucrărilor Congresului 
al Vlll-lea al P. M. S. U.

Un-

fost

ședinței de dimi-

de apel 
închisă, 

organele 
Comite-

BUDAPESTA 24 (Agerpres). 
Congresul al VIII-lea al Parti

dului Muncitoresc Socialist 
gar și-a încheiat lucrările.

Cuvîntul de închidere a
ro6tit de tovarășul Jănos Kădăr. 
prim-secretar al CC al P.M.S.U.

Delegații au aprobat în unani
mitate raportul de activitate al 
CC. al P.M.S.U., raportul Comi
siei Centrale de Revizie, tezele 
Congresului a] VIII-lea, modifică
rile și completările la Statutu' 
P.M.S.U.

In încheierea
neață delegații au ascultat și a- 
nrobat raportul Comisiei 

întrunit într-o ședință 
congresul a ales apoi 
conducătoare ale P.M.S.U.
tul Central este format din 81 de 
membri și 39 de membri supleanți.

A fost ales Biroul Politic al CC. 
al P.M.S.U. format din 13 membri 
și 6 membri supleanți. Ca membri 
ai Biroului Politic au fost aleși 
Antal Apro, Băla Biszku, Lajos 
Feher, Jenă Fock, Săndor Găspăr 
Jănos Kădăr, Gyula Kăllai, Zoltăn 
Komocsin, Ferens Munnich, DeszS 
Nemes, Săndor Ronai, Miklos So 
mogyi, lstvăn Szirmai, Iar c® mem 
bri supleanți Miklos Ajtai, Jâno?

Brutyo, Lajos Czinege, La jos Cse 
terki, Păi Ilku, Rezso Nyers

Comitetul Central a ales secre 
rarlatul. Prim-secretar a fost ales 
Jănos Kădăr, 
Dezso Nemes, 
Rezso Nyers, 
cretari.

Comitetul Central a hotărît să 
prezinte Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare propunerea de a I 
elibera pe Băla Biszku din funcția 
de vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare si a-1 numi 
pe Lajos Feher în această funcție. 
In același timp Comitetul Central 
propune Consiliului Prezidențial 
să-l elibereze pe Rezsd Nyers din 
funcția de ministru al finanțelor 
și să-l numească în această tune 
ție pe Mătyăs Timar.

S-a hotărît să înființeze pe Iîn- 
gă Comitetul Central un comitet 
economic condus de Rezsâ Nyers 
și un comitet de agitație și pro
pagandă condus de lstvăn Szirmai.

Președinte al Comisiei Centrale 
de revizie a fost ales Andrăs Hor
vath, îar președinte al Comisiei 
Centrale de Control Săndor No 
gradi.

După alegerea organelor condu- 
a

iar Băla Biszku, 
Kârolv Nămeth, 

lstvăn Szirmai se

cătoare, tovarășul Jănos Kădăr 
rostit cuvîntul de închidere.

oVotarea unor rezoluții importante de către Camera deputaților a parlamentului congolez
militară a provinciei

tățile congoleze. Printre cei a 
ror eliberare se cere se numără 
și Christophe Gbenye, conducăto
rul partidului lui Lumumba „Miș
carea națională congoleză". Rezo
luția subliniază faptul 
rile s-au făcut în mod 
sub acuzații false.

Agențiile occidentale 
relatează că rezoluțiile
au fost adoptate în urma unor 
discuții furtunoase și că votarea 
lor a fost primită cu aclamații pu
ternice.

că-

că arestă- 
arbitrar și

de presă 
amintite

tocmai pe baza dispoziției 
a lui Nendaka a fost ares- 
întemnițat în insula Bola- 
Antoine Gizenga, eminent

Comitetul politic 
problema

special discută 
Omanului

special 
a Adu- 
discută

a invi-

NEW YORK 24 (Agerpres).
De cîteva zile, din inițiativa a 

11 state, Comitetul politic 
al celei de-a 17-a sesiuni 
nării Generale a O.N.U. 
problema Omanului.

Comitetul politic special
tat la ședința sa pe reprezentantul 
Omanului, prințul Ben Aii Talib 
care a arătat că în ultimele zile 
armata revoluționară a Omanului 
opune o rezisteță îndîrjită colonia
liștilor englezi. Guvernul englez 
a spus el, și-a sporit forțele ar
mate din Oman și a încercat să 
înăbușe rezistența poporului înain
te de discutarea problemei Oma
nului la cea de-a 17-a sesiune a 
Adunării Generale.

Reprezentantul Omanului a de
mascat încercările colonialiștilor 
englezi de a-și menține dominația 
în această țară cu ajutorul sulta
nului din Mascat.

Reprezentantul Republicii Arabe 
Unite a declarat că englezii care 
se erijează în rolul de apărători 
ai independenței și unității Oma
nului, au lipsit de fapt această țară 
de suveranitate, transformînd in
dependența ei într-o ficțiune.

Reprezentantul Marocului a ce
rut ca Anglia să recunoască inde
pendența Omanului.

Guvernul englez, a declarat re
prezentantul Uniunii Sovietice, M. 
A. Menșikov, se cramponează cu 
toate forțele de Oman întrucît 
este interesat în petrolul acestei 
țări, și în întărirea pozițiilor sale 
în această țară care este un cap 
de pod strategic important în Pe
ninsula Arabică. Acest lucru are o 
deosebită importanță pentru co
lonialiștii englezi, a declarat 
reprezentantul sovietic, întrucît 
Omanul este situat în imediata a- 
propiere de insulele Bahrein și de 
Kuweit — posesiunile petrolifere 
cele mai de preț pe care le mai 
deține Anglia în Orientul Mijlociu. H 
Delegația sovietică a sprijinit cu 
hotărîre cererile poporului Omfcl 
nului și ale statelor arabe de a . » 
se pune capăt agresiunii engleze “ 
împotriva Omanului și de a se 
evacua de pe teritoriul țării toa
te trupele de ocupație. inclusiv 
trupele sultanului marionetă din 
Mascat.

o
IN PREAJMA ALEGERILOR

Evenimentele politice din R.F.G
BONN 24 (Agerpres).
Evenimentele politice din Re

publica federală se desfășoară în 
aceste zile sub semnul alegerilor 
care vor avea loc duminică pen
tru landtagul din Bavaria, unde 
partidul lai Strauss a deținut pî
nă acum majoritatea. Intr-un dis
curs transmis de posturile de ra
dio și televiziune de la Bonn, can
celarul Adenauer, deși s-a ocupat 
exclusiv de „cazul Der Spiegel", 
nu a urmărit decît să mai cîrpeas- 
că prestigiul lui Strauss, care con
tinuă să se destrame pe zi ce trece 
Adenauer a afirmat din nou, în 
pofida faptelor îndeobște cunoscute, 
că guvernul 
„cazul Der 
fiind inițiat 
de Parchetul

Un purtător de cuvînt 
dului social-democrat a 
după discursul lui Adenauer, că 
acesta „nu a urmărit decît să in
tervină în alegerile din Bavaria"

Wolfgang Doering, vicepreședin
tele partidului liber-democrat, a 
declarat la un miting organizat 
de acest partid la Neue-Ulm, că 
deputății liber-democrați vor pre
zenta în Bundestag o moțiune de 
neîncredere în guvern, în cazul 
>n care Strauss va continua să 
rămînă în rîndurile acestuia.

Intre timp, în turneul electoral 
prin Bavaria, Strauss întîmpină o- 
poziția tot mai ostilă a publicului. 
..Intr-o 
să" din 
Presse, 
lor „să
lipsa de rațiune și de isteria popu
lară". In fața impopularității cres- 
cînde a guvernului Adenauer, Lud
wig Erhard, ministru al economiei 
din guvernul demisionat, a declarat 
la Hamburg că „guvernul federal 
ar trebui să-și schimbe complet^ 
atitudinea dacă vrea să recîștige™ 
încrederea populației". Guvernul, a 
spus el, trebuie 
în legătură cu 
și să nu lase
fel

sală destul de tumultoa- 
Munchen, relatează France 
Strauss a cerut alegători- 

nu se lase antrenați de

nu este implicat în 
Spiegel", 

și cercetat 
general.

acest caz 
exclusiv

al partl- 
declarat

«cm

de lucruri

„să spună totul" 
„cazul Der Spiegel" 
să subziste „nici un 
neclare".

LEOPOLDVILLE 24 (Agerpres).
Agenția Reuter transmite că la 

23 noiembrie, Camera Deputaților 
a parlamentului congolez a decla
rat ilegală și anticonstituțională 
guvernarea
Leopoldville. După cum se știe 
săptămîna trecută printr-un decret 
al lui Kasavubu, președintele Re
publicii Congo, s-a declarat stare 
excepțională în provincia Leopold
ville. Este semnificativ faptul că în 
funcția de guvernator militar al 
acestei provincii a fost numit Nen
daka, conducătorul serviciului de 
siguranță congolez. Trebuie amin
tit că 
directe 
tat și 
bemba,
om politic din Congo, și a fost 
arestat, de asemenea, Christophe 
Gbenye.

Condamnînd măsurile excepțio
nale aplicate în provincia Leopold
ville, Camera Deputaților a par
lamentului congolez a adoptat în 
unanimitate o rezoluție prin care 
se cere guvernului central congo
lez să înlăture în timp de 24 de 
ore guvernarea militară a provin
ciei Leopoldville, calificată de unii 
deputați drept „regim fascist".

Intr-o altă rezoluție adoptată 
tot în unanimitate deputății con
golezi cer ca în termen de 24 de 
ore să fie puși în libertate patru 
deputați arestați recent de autori-
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cat 
de 
se 
ză 
al

NEW YORK. — Intr-un comunt- 
publicat vineri la New York 
către „Biroul pentru Angola" 
anunță că o delegație angole- 
a cerut secretariatului generai 

O.N.U. permisiunea de a expune
situația din această colonie por
tugheză în fata comisiei de tutelă 
a OJUU.

siudentl pentra că au participat 
la greva de protest a st uder.fi iar 
fmpotriva sistemului nedemocrat'c 
de conducere a invăfămîntului 
perior. încă doi studenfi au 
pdtat asore avertismente.

su- 
cd-

BERLIN. — O zăpadă abun
dentă a căzut în ultimele zile pe 
întregul teritoriu al R.D.G. Stra
tul de zăpadă ajunge pînă la 35— 
50 cm. grosime. O ninsoare atît 
de timpurie este aici un fenomen 
foarte rar. In ultimii 70 de ani a 
nins numai de două ori în această 
perioadă a anului în 1909 și în 
1919.

loc în capitala Franței între 
15 decembrie. La această se- 
urmează să participe miniș- 
de externe, de război și de

F. Savan a sosit 
în U. R. S. S.

TAȘKENT 24 (Agerpres). — 
TASS transmite:

O delegație economică guverna
mentală a Laosului condusă de ge
neralul Fumi Savan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistru de finanțe al Laosului a so
sit în U.R.S.S. pentru a duce tra
tative în probleme economice și 
comerciale.

do-

cadrul Co- 
O.N.U. Re- 
Subcomite- 

cu cerceta- 
minis-
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In legătură cu situația din Angola
LISABONA 24 (Agerpres).
După cum se știe, situația din 

teritoriile africane aflate sub
minația colonialistă portugheză a 
stîrnit vii discuții în 
mitetului de tutelă al 
ferindu-se la raportul 
tului O.N.U. însărcinat
rea situației din Angola, 
trai afacerilor externe al Portu
galiei, Alberto Nogueira l-a cali
ficat drept „ostil, tendențios, ne
bazat pe fapte", iar activitatea sub
comitetului a calificat-o „ilegală". 
De aceea, a spus el, „delegația

portugheză la O.N.U. a fost însăr
cinată să respingă raportul subco
mitetului".

Așa-zisele argumente folosite de 
Nogueira pentru a dezminți ra
portul nu au fost altceva decît 
niște minciuni sfruntate.

Datorită asupririi portugheze, 
populația Angolei este în întregi
me analfabetă. Mai există munca 
forțată șl chiar comerțul camu
flat cu sclavi. Mii de africani zac 
în lagăre de concentrare, sate în
tregi stat arse din temelii.

PARIS. — La 23 noiembrie, un 
bombardier francez cu reacție 
„Votour" s-a prăbușit in regiunea 
tacaune (departamentul Tarn). Pi
lotul a murit.

PARIS. Agenția Reuter relatează, 
citind surse bine informate, că 
primul ministru al Angliei, Mac- 
milan, va avea o întrevedere cu 
președintele Franței, de Gaulle, la 
Paris la începutul lunii decembrie.

TOKIO. — Administrația Uni
versității de stat din Tokio a ex
matriculat la 24 noiembrie trei

REDACȚIA ST ADMINISTRAȚIA Petxețani; Str. Republicii nr. 56 Tel interurban 322; automat 269.

PARIS. — La Paris s-a anunțat 
că obișnuita sesiune de siîrșit de 
an a Consiliului ministerial al 
pactului Atlanticului de Nord va 
avea 
13 și 
siune 
trii
finanțe ai celor 15 state membre 
ale pactului.

WASHINGTON. — Intre 3 și 5 
decembrie va avea loc la Wa
shington o nouă conferință econo
mică americano-japoneză 
rezolvarea divergentelor 
si financiare dintre cele

pentra 
economice 
două t^ri.

Poliția ra-JOHANNESBURG. —
sistă sud-africană continuă să efec
tueze percheziții și razii în cartie
rele africane ale orașului Pearle, 
unde a avut Ioc zilele trecute mari 
manifestații ale populației de cu
loare și ciocniri sîngeroase între 
populație și poliție. In cursul nop- 

de vineri spre sîmbătă încă 43 
africani au fost arestați ast- 
că, relatează agențiile de pre
numărai arestărilor depășește

tii 
de 
fel 
să.
acum 350.

-=©

Chemarea adresată alegătorilor 
de P. C. Francez

PARIS 24 (Agerpres).
Votați pentru candidații forțelor 

republicane pentru a-i Infringe pe 
adepții regimului puterii persona
lei — se spune în chemarea adre
sată la 23 noiembrie alegătorilor 
de către Partidul Comunist Fran
cez.

P. C. Francez îi cheamă pe ale
gători ca la 25 noiembrie, cînd 
va avea loc al doilea tur de scru
tin să-și dea votul comuniștilor, 
socialiștilor și celorlalți republfj. 
câni, pentru a bara calea dictaturii 
și aventurilor, să voteze pentru 
democrație, progres social, pace șl 
dezarmare.

Tîparul : „6 August* — Poligrafie
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