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• Alegerea lui V Thant în funcția de secretar general al Q.N.U. j
• Plenara CC al P.C din Cehoslovacia.
• Scrisoarea adresată de Ou En-lai lui Nehru.
• Tratative franco-algeriene.
• Primul Congres al U.T.C din Columbia.

Pentru a doua oară

La E. I. Sllia s-a realizai Da m retorii 
la lonăiile miiiere

Ieri dimineață, colectivul E. M. 
Dîlja a sărbătorit un nou succes 
remarcabil: realizarea de către 
brigada condusă de comunistul 
Bartha Dionisie a unei viteze de 
săpare și betonare în puț de 51 
metri liniari în cursul lunii noiem
brie, ceea ce constituie un record 
republican la săparea puțurilor de 
mină.

Succesul realizat de brigada mf- 
nerului Bartha Dionisie, din care 
fac parte muncitorii Nistor Ioan II. 
S^kelv Iosif, Bartha Kalman 

^artha Bela, Meiuș Gheorghe, Ma 
Marasz Lazăr și alții — succes ca
re este un rezultat al întrecerif 

șMcialiste inițiate de brigada tov.
Demeter Augustin pentru organi
zarea de avansări rapide — se da- 
torește introducerii și folosirii teh
nicii noi (cofrag mobil, mecaniza
rea încărcării etc.) în condițiile 
organizării muncii pe baza grafi
cului ciclic în 4 schimburi. In a- 
ceastă întrecere au fost antrenate 
și alte brigăzi de la E. M. Dîlja, 
printre care si cea condusă de mi
nerul Dușan Ioan, care a betonat 
în luna noiembrie 200 metri liniari 
de galerie.

In cadrul mitingului organizat 
pentru sărbătorirea succeselor rea
lizate de brigada tov. Bartha Dio
nisie, membrii acestei harnice bri
găzi au fost felicitați de către to
varășii Augustin Demeter, secreta- 

^rul organizației de partid de la 
F. M. Dîlja, ing. Farkas Emeric din 
partea conducerii tehnico-adminis- 
trative a minei ing. Groglot Er
nest din partea E.D.M.N., ing. Ca- 
loianu Gheorghe, director tehnic al 
C.C.VJ, din partea Ministerului 
Minelor și Energiei Electrice și a 
conducerii combinatului, Iacob Pe
tru din partea Consiliului local al 
sindicatelor.

— Avem prilejul ca, la interval 
W numai o lună, a arătat ingine
rul Farkas Emeric, mecanicul șef 
aJ E. M. Dîlja — să sărbătorim 
pentru a doua oară un record de 
avansare rapidă realizat de către 
muncitorii noștri mineri.

— Realizarea obținută de bri
gada comunistului Bartha Dionisie 
— a arătat în cuvîntul său tov. in
giner Caloianu Gheorghe. director

tehnic al C.C.VJ. — este unică in 
țara noastră la săparea de puțurL 
Ea constituie o victorie a tuturor 
minerilor din Valea Jiului si con
stituie un puternic imbold pentru 
accelerarea deschiderii noilor mi
ne de cărbuni si minereuri.

In încheierea mitingului briga
da tov. Bartha Dionisie a fost fe
licitată de către tov. Ghioancă Vic
tor, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani care a 
dat citire telegramei Biroului Co
mitetului orășenesc de partid

„Este deosebit de plăcut dragi 
tovarăși mineri, tehnicieni și ingi
neri de Ia E. M. Dîlja — se arată 
printre altele în telegramă — să 
constatăm că, după ce brigada tov. 
Demeter Augustin a inițiat între
cerea socialistă pentru creșterea 
vitezelor de avansare, un număr 
tot mai mare de brigăzi de la a- 
ceastă mină obțin realizări remar
cabile cum sînt cele ale brigăzii 
tov. Bartha Dionisie, precum și ale 
brigăzii conduse de tov. Dușan loan, 
care a executat 200 m. 1. de gale 
rie betonată.

Biroul Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, urează brigăzii 
tov. Bartha Dionisie, colectivului 
E. M. Dîlja, noi succese în reali
zarea sarcinilor importante care le

înființată nu de mult, biblioteca sectorului forestier mixt Lonea iși ciștigă pe zi ce trece tot mai 
mulți prieteni din rindurile muncitorilor forestieri. La bibliotecă se organizează deseori acțiuni plăcute și 
interesante cu cartea șî de aceea muncitorii participă cu plăcere la ele. Printre cei mai buni prieteni 
ai cărții se numără: Ghiță D. Lazăr, Ioan Florea, C. Barbu ș. a.

IN CLIȘEU: Un instantaneu de la biblioteca sectorului forestier mixt Lonea.

Să montezi un cap de acțiu
ne a unui elevator nu-i o 
treabă ușoară. Cînd ai însă un 
profesor care să te îndrume 
cum e membrul de partid Ște
fan Vasile, totul iți pare ușor.

IN CLIȘEU: Tovarășul Ște
fan Vasile, șeful unei brigăzi 
de lăcătuși din secția montaj 
a U.R.U.M.P., explicind ute- 
mistului Argint Emeric, după 
schiță, cum se face montarea 
capului de acționare a eleva-
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1.036.000 lei 
economii în 10 luni

țiat maiștrii Gyorgy Alexandru 
și Cristea llarie.

Prin calitate ridicam prestigiu! uzinei

Muncitorii de la B.U.T. Live
zeni obțin succese însemnate în 
activitatea lor. Datorită unei 
mai bune organizări a muncii, 
planul global la transporturi a 
fost depășit în primele 10 luni 
din acest an cu 411.000 lei. De 
asemenea, economiile realizate 
la prețul de cost se cifrează la 
1.036.000 lei.

Contribuția cea mai însemna
tă la obținerea acestor succese 
a fost adusă de brigăzile și e 
chipele din secțiile reparații
auto, confecții metalice, strun 
gărie, prefabricate și instalații
sanitare. In perioada arătată, a- 
ceste brigăzi au îmbunătățit me
reu calitatea lucrărilor, au re- 

t și folosit numeroase 
g piese scoase din uz.
8 r ■ ■ _ ‘ .

| cesul de producție s-au eviden-

Binale peste plan de

din Valea Jiului 
de binale în afara 
plan. Tot în aceas- 
brigăzile conduse

economisit printr-o 
folosire a supra- 
56 m. e. de che-

Acfiuni de muncă 
patriotică

La îndemnul membrilor
partid, muncitorii care lucrează g 
la depozitul T.R.C.H. Livezeni au g 
organizat în ultimele două luni 
mai multe acțiuni patriotice. 
Repartizați pe echipe, ei au re- 
amenajat incinta depozitului, stî- 
vuind toate materialele sub șo- 
proane de adăpost, au lărgit ram
pa C.F.R. pentru descărcarea 
materialelor grele și au construit 
o nouă magazie pentru păstra
rea pe 
lei de

de tîmplărie din

timp de 
vinacet. 
in care 

„Reizen"

chiar înainte de prelucrarea lor. 
De asemenea, prin aplicarea tur
nării pieselor complicate de dimen
siuni mici în coji de bachelită s-au 
redus simțitor rebuturile încă din 
anii trecuți. Prin aceste măsuri, 
colectivul uzinei noastre a reușit 
ca lună de lună să se situeze sub 
nivelul cifrelor de rebut admise.

Pentru anul viitor au și fost 
luate de pe acum măsuri impor- , 
tante pentru îmbunătățirea cali
tății produselor. La secția turnă
torie se va aplica în curînd „dez
membrarea mecanică a formelor", 
operație care pînă în prezent s-a 
făcut manual, cu un mare efort fi
zic și multe piese rebutate. In 
cursul anului viitor se va separa 
turnătoria de oțel de cea de fontă 
și, astfel, se vor elimina greută- 
țile întîmpinate la amestecarea ni
sipurilor de formare, se vor reduce 
rebuturile și îmbunătăți aspectul ex
terior al pieselor din fontă. Tot 
în cursul anului 1963 se va aplica 
pe scară largă formarea cu sili-' 
cat de sodiu, ceea ce va duce la 
micșorarea simțitoare a rebutului, 
încă de pe acum au fost luate mă
suri, pentru schimbarea modelelor 
de lemn cu modele metalice la 
produsele de serie. In acest fel se 
preîntîmpină • distrugerea modele-' 
lor de lemn și obținerea unor pro
duse necorespunzătoare din punct, 
de vedere dimensional. Pentru des-’ 
coperirea defectelor interne alei 
produselor noastre, în prezent se! 
fac pregătiri în vederea deschi
derii unui nou laborator de con
trol cu raze X, unde se vor pu
tea detecta ’ din timp defectele in
terne ale îmbinărilor sudate ale 
pieselor turnate și ale celor la
minate. A fost organizat un ’schimb 
de experiență cu care ocazie s-a 
constatat că în uzina noastră sînt 
mari posibilități de prevenire a 
defectelor interne ale pieselor prit* 
introducerea controlului cu izotopi 
radioactivi. In acest scop au și

TOLVAY ALEXANDRU
■ inginer șef U.R.U.M.P.

Colectivul U.R.U.M.P. contribuie 
cu entuziasm la traducerea în 
viață a hotăririlor celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R. in domeniul 
creșterii producției de cărbune. 
Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
uzinei se străduiesc să folosească 
la maximum toate mijloacele pen
tru îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor fabricate și în pri
mul rînd prin introducerea tehnicii 
noi la fabricarea utilajelor miniere. 
Calitatea produselor fabricate în 
primul rînd prin introducerea teh
nicii noi ia fabricarea utilajelor 
miniere a crescut mult în cursul a- 
cestui an. Rebuturile, față de pri
mele trei trimestre ale anului 
1961 au scăzut cu 12 la sută rea- 
lizîndu-se astfel numai, prin re
ducerea rebuturilor admise, o eco
nomie de 152.000 lei. Din aceste 
economii se pot executa aproape 
4 apartamente.

Reducerea continuă a rebuturilor 
a fost posibilă prin traducerea în 
viață a planului de măsuri teh- 
nico-organizatorice, prin analizarea 
periodică a acestui principal indice 
de către comitetul de partid din 
uzină. Muncitorii noștri au luptat 
în permanență pentru realizarea 
unor produse la nivelul cerințelor. 
Din rîndul lor s-au evidențiat în 
mod deosebit tovarășii Fenedy 
Zoltan, Chiș Teofil, Rus Vasile. 
Gorun Mircea și Lupu Dumitru 
din secția construcții metalice; 
Ciora Iosif, Chezu Nicolae, Se- 
reș Gheorghe din secția mecanică; 
Kristaly Ludovic, Rus Gavrilă, A- 
tițienei Nicolae din secția turnă
torie ; Laurențiu Nicolae din sec
ția reparații; Pașca Francisc și 
Dane Alexandru de la serviciul 
mecanicului șef și mulțî alții.

Un rol însemnat în domeniul îm
bunătățirii calității produselor l-au 
avut și aparatele de control și 
instrumentele de măsură cu care 
a fost dotată uzina noastră în ul
timul timp. Așa de exemplu, de- 
fectoscopul pe care l-am primit 
în acest an ne-a folosit la detec
tarea defecțiunilor interne la . un 
mare număr de piese și laminate,
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(Continuare în pag. 3-a)
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Plenara C. C. al V. T. M.
In zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie a avut loc Plenara lăr

gită a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor.
La lucrările plenarei au participat membrii și membrii supleanți 

ai C.C. al U.T.M., reprezentanți ai Consiliului Central al Sindicatelor, 
ai unor ministere, ai Consiliului Superior al Agriculturii, activiști ai 
U.T.M.

Plenara a dezbătut munca organizațiilor U.T.M. pentru îndeplinirea 
planului de stat pe anul 1962 și sarcinile ce revin organizațiilor 

U.T.M. pentru mobilizarea tineretului la realizarea prevederilor planului 
de stat pe anul 1963, adoptînd măsuri corespunzătoare.

groapa 
stația 
rea asfaltului a 
nivelată. 
Livezeni 
tate de

Pînă la 1 noiembrie 1962. 
muncitorii de la atelierul de 
tîmplărie din Livezeni au trimis 
constructorilor de pe șantierele 
de locuințe 
2751 m. p. 
sarcinilor de 
tă perioadă,
de Marian Sabin. Șandrn Ovidiu 
Udroiu Constantin și Broșai E 
meric au 
mai judicioasă
feței lemnoase 
restea.

Din atelierul 
Livezeni s-au mai evidențiat to
varășii Costescu Napoleon, Pas 
tor Adalbert, Ceasar Francisc 
Mara loan, Croitoru Vasile, Da- 
finoiu Nicolae. Buzatu Gheor 
ghe, Berciu Constantin și Vișckt 
Arpad care iși depășeso lunar 
normele de lucru cu 15 la sută

iarnă a vopse- 
De asemenea, 

a fost instalată 
pentru încălzi- 

fost astupată și
Muncitorii depozitului 

au colectat și o canti- 
2.000 kg. fier vechi pe 
predat-o I.C.M.-ului din g
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Ca buni organizatori în pro- care au
Petroșani.
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FILMUL SĂPTĂMÎNII

Sîmbătă, 24 octombrie a avut 
Soc în localitatea Lipova din re
giunea Banat consfătuirea inter
regională a cercurilor literare și 
caselor de creație populară din 
trei regiuni ale țării; Hunedoara, 
Banat și Oltenia.

S-au întîlnit la Lipova solii li
teraturii noastre noi, tinerele con
deie din cetatea oțelului, Hune
doara cu cei din Reșița, Timișoara, 
Valea Jiului și din atîtea alte o- 
rașe și localități de pe întinsul 
celor trei regiuni.

Alături de maeștri recunoscuti 
ai condeiului ca Marcel Breslașu, 
talentatul nostru fabulist, Eusebiu 
Camilar, Petru, Vintilă, Alecu 
Ivan Ghilia se aflau acolo scrii
tori tineri prin vîrsta lor, dar ma
turi prin problemele scrisului lor, 
ca poeții Ion Brad, Ion Horea, Ti- 
beriu Utan, sau poeți și scriitori 
care au debutat de curînd cu cîte 
un volum de versuri sau proză. Și 
lîngă ei, nume cars nu aveau în 
ele nimic sonor, tineri care lăsa
seră pentru două zile deoparte 
strungul ori raboteza, mistria ori 
rigla de calcul, toți animați de 
gustul frumosului și de dorința de 
a cultiva 
selor.

„Să ne 
pornim la 
cuvintele 
care și-a
torul Alecu Ivan Ghilia în numele 
Uniunii Scriitorilor. După ce s-au 
citit de către reprezentanții Caselor 
regionale de Creație dări de seamă 
asupra activității de creație din 
cuprinsul celor trei regiuni, 
au început discuțiile. Fructuoase, 
pline de învățăminte duse la un 
înalt nivel al cunoștințelor despre

acest gust In inima tna-

suflecăm mîhecile și să 
treabă !". Acestea au fost 
de îndemn la muncă cu 
încheiat expunerea scrii-

literatură și artă, ele au scos in 
relief nu
drăgostiți de frumos, dar și faptul 
că ei slnt tot mai mult preocupați 
de a pune frumosul în slujba vie
ții, pentru a rezolva prin scrisul 
lor conflictele de viață, pentru ca 
scrisul lor să facă să vibreze cele 
mai ascunse și mai sensibile coar
de ale sufletului omenesc. Vorbin- 
du-se despre poezie — de altfel 
tema cea mai dezbătută la această 
consfătuire — s-a afirmat că îna
inte de toate poezia este esența 
frumosului, iar atunci clnd e vor
ba despre frumos poporul nu poa
te fi dus în eroare căci de-a lun
gul veacurilor el a creat valori 
care vor rămîne nemuritoare. Nu, 
creatorul „Mioriței" nu poate fi 
dus în eroare. El știe — cu atît 
mai mult astăzi cînd cultura e un 
bun al tuturor — să aleagă grîul 
de neghină, diamantul de sticla co
lorată țipător.

Sarcina scriitorului e grea. Grea 
și în același timp nespus de fru
moasă. S-a împărtășit în discuții 
experiența căpătată în munca de 
creație de către diferitele cercuri 
literare din cele trei regiuni. A 
fost apreciată inițiativa Casei re
gionale de Creație a regiunii Ol
tenia care a organizat o „Ștafetă 
literară", o broșură cuprinzînd ce
le mai bune lucrări din ujtima 
vreme ale cercurilor literare din 
regiune.

In discuții
zițîe hotărîtă 
ermetice, așa 
tă" care, de

numrai cfi tinerii slnt în-
tori și poeți la muncă asiduă 
supra paginii manuscrisului.

Seminariite

a-

A doua zi, duminică, au urmat 
seminariile, adică prezentarea spre 
discutare, sub îndrumarea unui 
scriitor, a materialelor proprii care 
urmau să facă confruntarea cu 
titorii.

Multe din aceste seminarii 
fost adevărate demonstrații 
frumos. Erai pur și simplu uimit 
de cită matură și frumoasă gin- 
dire slnt în stare tinerii aceștia 
care nu și-au semnat niciodată 
numele într-o revistă literară. Ei 
veniseră acolo cu tot ce avuseseră 
mai bun și mai frumos In sufletul 
lor.

„Prietenul nostru comun"
Incepînd de marți, 4 decembrie, 

pe ecranul cinematografului 7 No
iembrie din Petroșani 
mul „Prietenul nostru 
producție a studioului 
grafic „Mosfilm".

Filmul este inspirat 
actuală a colhoznicilor 
Ideia care i-a condus pe autori o 
ilustrează însăși titlul. Secretarul 
de partid Prohor Kornet este pri
vit ca un om apropiat, ca un prie
ten de nădejde nu al unui singur 
om sau al unui grup restrîns de 
oameni, ci ca un prieten al în
tregului colectiv.

rulează fii- 
comun", e 

cinemato-

din viața 
sovietici.

Filmul redă frumusețea moratâ 
a lui Prohor și a Lizei, capaejita- 
tea lor de a înțelege bunel^rfn- 
tenții ale tovarășilor lor.

Deosebit de semnificativă 
figura Lizei. Demnitatea ei. 
plinătatea sentimentelor pe
le trăiește, încrederea cu care în
fruntă 
niște 
unei
totodată manifestări specifice nou
lui tip uman care 
condițiile orînduirli

esie
de*

care

dificultățile nu sînt numai 
trăsături caracteristice ale 
personalități puternice, ci

înflorește In 
sovietice.

Studenție, tinerețe, 
melodii

actualul an 
altă parte 
care s-au 

studenfi eu
spectacole. Si în- 

răs- 
bu- 
rln-

Așa se intitulează spectacolul 
prezentat zilele trecute de ansam
blul artistic al studenților de la 
Institutul de mine din Petroșani 
hi sala Constructorul. Spectacolul 
• fost așteptat cu deosebit inte
res datorită pe de o parte faptu
lui că era primul din 
universitar, iar pe de 
datorită aprecierii de 
bucurat artiștii amatori 
ocazia altor
tr-adevăr așteptările au fost 
plătite pe deplin, spectacolul 
curîndu-se de i 
dul publicului 
foarte mare.

Cu aplauze 
ritate, au fost 
cubanezi M. Valdes, Orlando Ale
man Perez, Victoriano Almenarez 
Alareon, care, alături de colegii lor 
studenții romîni, au adus prin me 
lodiile interpretate, o notă de căl
dură și sinceră prietenie în tim
pul spectacolului.

La reușita spectacolului și-au 
mai adus contribuția. studentul 
Marinescu M., ing. Popescu Ale
xandru precum și soliștii Piso Eu
gen și Golea I.

Studenții, ca de altfel și ceilalți 
spectatori, așteaptă cu nerăbdare 
ca și pe viitor, dar într-un viitor 
apropiat, ansamblul studențesc să 
prezinte noi spectacole, la fel de 
apreciate și frumoase.

GH. CAZAN 
corespondent

mult succes în 
prezent în număr

îndelungi, bineme- 
răsplătiți studenții

o po- 
poeziei 
savan-

s-a adoptat 
împotriva 

zisa „poezie
cele mai multe ori, 

ascunde insuficienta cunoaștere a 
vieții de către autor.

După cuvîntul sfătos și plin de 
învățăminte al 
cînd e cazul 
cului scriitor 
consfătuirea a 
cluziile trase
secretar al Uniunii Scriitorilor. In 
încheierea cuvîntului său vorbito
rul i-a îndemnat pe tinerii scrii-

uneori — 
de causti-
Breslașu

bunului și
— destul
Marcel
luat sfîrșit cu con- 
de poetul Ion Brad,

(Mistătorii de frumos 
din gospodăriile milionare 
Emoționate, grupulețele de 

neri truditori ai condeiului au ple
cat la prima lor confruntare cu ci
titorii prin diferitele localități 
raioanelor Arad și Lipova.

E greu de spus ceea ce am 
țit multi dintre noi atunci, 
meni care scriseseră cu palmele 
lor minunata poezie a ogoarelor în
frățite, maeștri ai recoltelor boga
te, autorii pîinii erau adunați în 
sălile spațioase, pline pînă la re
fuz, ale căminelor culturale, să 
ne asculte pe noi, să se regă
sească pe ei în scrisul nostru, să-și 
regăsească în versurile noastre 
propria lor poezie sufletească. Am 
trăit în aplauzele lor cele mai 
minunate clipe ale vieții noastre 
de începători în arta meșteșugită 
a cuvîntului. Oamenii aceștia se 
bucurau sincer atunci cînd se re
găseau pe ei în gîndirea noastră, 
exprimată prin scris. Am putut 
afla din ochii acelor oameni că 
gustul pentru frumos ctștigă tot 
mai mult teren în inimile milioa
nelor de oameni simpli. Cît despre 
primirea pe care ne-au făcut-o oa
menii aceștia, n-o vom uita nici
odată.

------------------ ©.
In vitrinele librăriilor

„La răspîntie
„Poet al poporului bielorus" 

este titlul de onoare cu care Ia- 
kub Kolas — de la a cărui naș
tere se împlinesa anul acesta 80 
de ani — rămîne consacrat în pa
trimoniul clasic al literaturii so
vietice multinaționale, ca deschi 
zător de drumuri și, alături de 
confratele său Ianka Kupala, ina- 
inte-mergător și strălucit reprezen
tant al realismului socialist în li
teratura bielorusă.

Trilogia „La răspîntie" este re
zultatul unei munci de laborator 
de peste trei decenii (1921—1954) 
Cu tot materialul de fapte care 
stfi Ia baza acestei opere, nu este 
vorba cltuși de puțin de o carte 
propriu zis memorialistică. Plednd 
de la autenticitatea unor fapte 
trăite, scriitorul selecționează a- 
cele momente care redau In figuri 
și Împrejurări tipice tabloul ge
neralizat al vieții din Bielorusia 
prerevoluțîonară.

O compoziție clară, bine ordo
nată, un subiect al cărui fir se 
desfășoară simplu conferă trilogiei 
lui Iakub Kolas acea autenticitate 
eare rezultă din observația direc-

“ (le

La universitatea muncitorească din Petrila
Tot mai multe și variate sînt 

formele de ridicare a nivelului de 
cunoștințe tehnice și de cultură 
generală al oamenilor muncii.

Printre acestea se numără și u- 
niversitățile muncitorești. O astfel 
de universitate funcționează și la 
Petrila frecventată de 
cursanți.

Ia cadrul universității
dau lecții de socialism

52 de

matematică, geologie minieră, teh
nică nouă și altele aseultate cu 
mult interes de cursanți.

Numeroși cursant!, printre eare 
Șimota Constantin, Cătut Vasile, 
Bicu Ilie. Mateș Nicolae, Gaia Ti- 
beriu, Negrean Nicolae și alții 
frecventează cu regularitate cursu
rile.

se pre- 
stiintific

MARIANA PUȘKAREU 
corespondentă

Dezuitate bune în munca
cu captea

desfășoară 
bibliotecilor 
centrală o-

comu-

Jiului își 
în afara 
bibliotecă 

trei biblioteci

L aOCLH

sociale si a sută a fenomenelor 
fiefului omenesc.

Scriitor militant. Iakub Kolas a 
stat de strajă pe frontul păcii, 
rostind cuvîntul său înflăcărat a- 
lături de Maxim Gorki și Romain 
Rolland la Congresul pentru a- 
părarea culturii din 1935 la Pa 
rist pină In ultima clipă a vieții, 
a păstrat aceeași credință fierbin
te in triumful comunismului, pri
vind întotdeauna spre viitor, cu o 
inepuizabilă tinerețe și generozi
tate sufletească.

In Valea 
activitatea, 
sindicale, o 
rășenească,
nale și șapte biblioteci sătești ne
afiliate, care dispun de 37.786 
cărți și broșuri. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent, la 
te biblioteci au fost citite 
66.751 cărți și broșuri.

In legătură 
trei biblioteci 
spune că cele 
lizări au fost 
blioteca din Iscroni care a înscris 
în acest an 650 de cititori și a di
fuzat 5041 volume și biblioteca din 
Cimpa unde au fost înscriși 540 
de cititori.

Dintre bibliotecile sătești neafi- 
llate, cele mai bune rezultate au 
fost obținute de biblioteca cămi
nului cultural din Dîlja Mare. La 
această bibliotecă au 
271 cititori care au 
2000 cărți și broșuri.

Rezultate frumoase 
cu cartea s-au înregistrat 
biblioteca centrală orășenească 
Petroșani unde au fost înscriși 
nă acum peste 2660 de cititori 
re au citit cca. 49.750 de volume. 
De remarcat e faptul eă din nu
mărul total al cititorilor 1.206 sînt 
muncitori și tehnicieni.

Tinlnd cont de faptul că biblio
tecile se află antrenate în con
cursul „Biblioteca — în slujba 
sonstrucției socialiste", colectivul

aces- 
peste

cu activitatea 
comunale se 
mai frumoase rea- 
înregistrate la bi-

celor 
poate

bibliotecii centrale orășenești și-a 
îndreptat atenția spre organizarea 
unor acțiuni care vin să sprijine 
procesul de producție. Printre a- 
cestea pot fi amintite: informa
rea tehnică pe tema : „Lupta pen
tru a extrage cărbune de calitate, 
sarcină de seamă pentru 
miner" organizată la
Petrila, consfătuirea „Cum ducem 
lupta
lui minier la timp și în bune con
diții" organizată cu muncitorii de 
la secția reparații mecanice de la 
U.R.U.M.P., recenzia lucrării „Car
tea lăcătușului'’ de V. Răducea și 
altele.

fiecare 
clubul

pentru repararea utilaju-

R. BĂLȘAN 
corespondent

fost 
citit

in

înscriși 
peste

munca 
și la 

din 
pî- 
ca-

a avut loc adunarea ge- 
organizatiei de bază de

prezentat precum 
reieșit că, deși în 
sînt multe ele- 

tinere, totuși nu-

sectorului.
referatul 
discuții a 
sectorului 
talentate,
celor care participă la di

formați! artistice ale clubu-
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Cuvîntul muncitorului
Cum aș putea spune prin cuvinte, bucuria cea mare 
Care înflorește în suflet precum o floare

Cum aș putea arăta prin cuvinte 
Dragostea fierbinte față de partidul iubit 
Ce-mi poartă pasul înainte.
Cuvîntul meu de muncitor e limpede și hotărît 
Nu mă pricep a scrie versuri, dar vreau să spun numai 
Dacă azi trăiesc mai bine, de mi-e munca prețuită 
Dacă am o casă nouă, de mi-e viața fericită, 
Dacă-n drumul meu spre mîine bucuriile sporesc 
Știu că toate-s de la tine, drag partid, și-ți mulțumesc 
Cînd deschid cu bucurie ușa larg belșugului, 
Știu că această bună stare o datoresc partidului 
Bucuriile-mplinite, traiul nostru fericit 
Dovedesc înțelepciunea, grija ta, partid iubit.
Gîndul de recunoștință, azi sp*e tine 11 
Tot ce-a stakvlit Congresul ne angajăm 
Directivele mărețe cu avînt și eu elan 
Le vom împlini cu cinste, zi de zi și
Nu mă pricep a scrie versuri, dar vreau să spun numai 
Că tot ce-am spus, vom face întocmai
Pășind pe drum mai hotărît

pornim 
sS-ndeplinlm

an de an.

*

♦

atît:

atît

SERFEZEU MARIA 
muneltoare la E.. M. Lupeni *

Vlad Nicolae. In celelalte 
nu activează nici un to
la depozit.
organizației de bază, a- 
această situație, a hotă- 
măsuri pentru ca un nu- 
mare de muncitori să par-

s-a hotărît ca fiec 
și candidat de partid 
la una dintre format

Recent 
nerală a 
la depozitul de lemne al minei 
Petrila, unde s-a analizat, între al
tele, și activitatea culturală din 
cadrul

Din 
și din 
cadrul 
mente 
mărul 
ferite
lui din Petrila este mic. Așa de 
exemplu, la cor iau parte numai 
5 tovarăși — Budea Paul, Maczan- 
ga Maria, Becheanu Olivia, Miclea 
Lucia — din formația de dansuri 
fac parte numai tovarășii Farkas 
Denes și 
formații 
varăș de

Biroul 
nalizînd 
rît să ia 
măr mai
ticipe Ia acțiunile cultural-educa
tive.

Astfel 
membru 
participe
artistice de pe lîngă club. De ase
menea, s-a hotărît ca brigada ar
tistică de agitație să fie reacti- 
vizată astfel ea la data de 30 De
cembrie a. c. să prezinte un pro
gram artistic. *A

Pentru buna desfășurare a 'Wk- 
țiunii, conducerea sectorului și-a 
luat angajamentul să asigure con
dițiile necesare.

BARANYI FRANCISC 
corespondent
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Iarna a venit — 
pregătirile unde-s ?

luat pe 
surprindere : con- 
și administrative 

iluzia că iarna o 
tărăgănat pregâ-

Ne anunțată și... ne chemată, 
iarna a venit totuși, așternlndu-și 
mantia albă peste munți șl dealuri, 
case și cîmpii. Cum a fost ea în- 
tîmpinată pe șantierele de cons
trucții din Valea Jiului?

Pe șantiere iarna i-a 
constructori prin 
ducerile tehnice 
legănlndu-se în 
să întlrzie... au 
tirile de iarnă.

Astfel, șantierul Lupeni nu și-a 
făcut stocuri tampon de materia
le, nu a amenajat drumurile inte
rioare de șantier in cartierul Braia 
II, drumuri cate după predarea 
blocurilor trebuie să rămînă în fo
losința locatarilor, nu a pus ia 
adăpost împotriva intemperiilor 
țzăpadă, ploi) o seamă de mate
riale printre care și plâci-suport 
pentru parchete etc., iar în do
meniul social o seamă de 
baracarnente și cantina construc
torilor nu au avut parte de grijă 
gospodărească. O asemenea situa
ție este și la Vulcan și Petroșani 
unde în special problema adăposti 
iii materialelor, grija pentru gos
podărirea spațiului de cazare a 
muncitorilor constructori lasă mult 
de dorit : nu toate baracamentele 
au montate sobe și completat ai 
doilea rind de geamuri, cazarma- 
meniul nu este asigurat cu numă
rul suficient de pături etc.

Iarna a venit, 
gospodarii să ia 
de acest fapt și 
gență la luarea 
de gospodărire „uitate" pină a- 
cum. Dar cît mai repede, căci alt
fel îi prinde... primăvara 1

ȘT. MIHAI

Este necesar ca 
și ei cunoștință 

să treacă de ur- 
tuturor măsurilor 

„uitate" pină

Calendarul ..Stinteia" 1853
A apărut Calendarul de perete 

„Scînteia" pentru anul 1963. Ca
lendarul a fost pus în vlnzare ta i 
prețul de 1 leu, în unitățile co
operației de consum și la libră
riile din țară.

______________________________

Fruntașă în muncă și la învățătură

bund 
acest 

mai 
pra-

O zi însorită de noiembrie mi-a 
purtat recent pașii pe la Paroșeni. 
Energeticienii începuseră o nouă 
zi de muncă. In toate secțiile, in 
ateliere și laboratoare munca pul
sa din plin. O scurtă vizită prin 
atelierele și secțiile termocentra
lei mi-a dat posibilitatea să cons
tat multe lucruri bune. M-am o- 
prit însă mai mult intr-unui din 
ateliere — cel de bobinaj. Pe 
dreptate se poate afirma că 
atelier este unul d'in cele 
frumoase din uzină. Pășind
gul atelierului ești plăcut impre
sionat de atmosfera îmbietoare care 
domnește aici. O sală frumoasă, 
călduroasă, curată. Din Înaltul ta
vanului, tuburile fluorescente îșt 
împrăștie cu dărnicie lumina albă 
pe fețele tinerelor bobinatoare, ale 
acelora care dau viață motoarelor.

La o masă pe care se bobina un 
motor de 22 Kw., două fete lu
crează de zor. Mă apropii de masa 
lor și ie urmăresc cu luare amin
te mișcările indeminatice. Lucrează 
tăcute. Degetele lor abile introduc 
bobine in canalele rămase 
ale statorului.

Candidata de partid Bușu 
și utemista Wilk Krista au

libert

Ioana 
o 

siune importantă. Peste 2 zile 
torul trebuie să fie alături 
pompa pe care o angrenează.

— Kristi, izolează și mănunchiu- 
rile astea două, apoi mai taie ce
va preșpan — se adresează Jano 
- - colegei de echipă.

Dar Kristi na răspunde. Știe <x 
oie de tăcut.

— Fata asta blondă — spune to
varășul maistru Cădaru loan este 
una din fruntașele atelierului de 
bobinaj. Lucrează in acest atelier 
de doi ani de zile.

Din vorbă în vorbă, am 
de ia maistru cite ceva 
biografia ei.

A văzut 
eliberăiii a 
o copilărie 
griji. Viața 
a tuturor 
In toamna
lucreze la atelierul de bobinaj ai 
termocentralei Paroșeni. La înce-

lumina zilei in 
anului 1944. A 
fericită, lipsită 

ei este ia fel cu
tinerilor patriei noastre.
anului 1960 a intrat să

Spartachiada de iarnă a tineretului

mi- 
mo- 

de

ailat 
din

lu na
avut 

de
cea

= *€>«*

Prin calitate ridicăm prestigiul uzinei
(Urmare din pag. l-a)

fost luate măsuri pentru procura
rea instalației necesare.

Prestigiul Uzinei de reparat uti
laj minier Petroșani este în con
tinuă creștere. In prezent marea 
majoritate a utilajelor cu care sînt 
dotate exploatările miniere din Va
lea Jiului, precum și unele din 
tară, au fost executate prima dată 
la U.R.U.M.P., și numai după ex
perimentare au fost repartizate al
tor întreprinderi metalurgice din 
țară pentru a se fabrica în serie. 
Așa de exemplu, ciocanele și per
foratoarele pneumatice au fost 
executate prima dată în țara noas
tră la UJI.UM.P. și numai după 
experimentarea prototipului cu re
zultate bune au fost repartizate la 
Uzinele „Strungul" Brașov 
„Independența" 
confecționarea 
O serie de
au fost proiectate și construite Ia 
U.R.U.M.P. ,ca de exemplu mașina 
de extracție tip standard, pompele 
cu debit de 300 1/minut și 3.000 
1/minut, transportoarele TP-1 și 
SKR-11, trbliile electrice tip MEL de 
5,5 și 12 Kw, ventilatoarele cen-

Sibiu, 
lor în 
utilaje

și 
pentru 
serie, 

miniere

trifugale de 2.500 mc/minut. Co
lectivul nostru a executat, de 
asemenea, instalații moderne pro
iectate la U.P.D. sau la B.C.M.M. 
cum au fost instalația de săpare 
a puțului principal de la mina 
Dîlja și puțul sud Aninoasa, me
canismul de acționare a funicula- 
rului 4—5 Lupeni și altele.

Importanța economică în conti
nuă creștere a Uzinei de reparat 
utilaj minier Petroșani e scoasă 
în relief și de faptul că dintr-un 
mic atelier de reparare ce era în 
trecut, sub regimul democrat- 
popular a devenit o uzină dezvol
tată care asigură astăzi aprovizio
narea cu piese de schimb pentru 
utilajele din minele Văii Jiului cît 
și parțial pentru celelalte exploa
tări miniere din țară. Cooperăm, 
de asemenea, cu zeci de întreprin
deri din Ministerul Metalurgiei și 
Construcției de Mașini, iar în co
laborare cil alte uzine 
am contribuit la livrarea 
duse de export. In viitor, 
nostru se va strădui și
să îmbunătățească calitatea produ
selor ridicînd astfel și mai mult 
prestigiul uzinei.

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

Un nou abataj fpontai
Vulcan se fao pregătiri 
vederea realizării 
plan sporite din 

accent deosebit se

din tară 
unor pro- 
colectivul 
mai mult

sar- 
anul 
pu- 
de

de
Un
asigurarea fronturilor 

prin deschiderea de noi a-
în sectoarele minei. Astfel,

extragă în medie pe trimestru din 
noul abataj cca 7000 tone de căr
bune cocsificabil cu 
lemn redus.

Brigada de pregătiri 
candidatul
a realizat lună de 
rite la lucrările 
noului abataj. In 
brigada a înaintat 
leria direcțională
mături metalice TH, iar în 
brie 13 metri în galerie și 
tri în suitorul de atac.

consum de

condusă de 
Lebădă Gh.

La mina 
intense în 
einijor 
viitor, 
ne pe 
lucru, 
bataje
pe stratul 18 blocul II este pe 
punctul de a se deschide un nou 
abataj frontal în care se va utili
za pe scară largă mecanizarea și 
susținerea metalică. La perforarea 
găurilor de pușcare se vor utiliza 
perforatoare pneumatice rotative, 
iar la susținere armări metalice 
cu stîlpi GHH. Procedeele avan
sate de muncă voi permite să se

de partid
lună viteze spo- 
de pregătire a 
luna septembrie 
66 metri 
susținută

în ga 
cu ar- 
octom- 
75 me

N. ROVENȚA 
Vulcan

put a fost primită cu oarecare ne
încredere. Era prea tinără și nu 
cunoștea nimic din tainele bobina- 
jului. Dar timpul s-a scurs repede. 
Kristi a fost ajutată de colectivul 
in care lucrează, de utemiști șt de 
conducerea secției să pătrundă tai
nele frumoasei meserii pe care și-a 
ales-o. Hărnicia, strădania și con
știinciozitatea în serviciu i-au a- 
dus repede stima și aprecierea co
legilor, a maiștrilor și a conducerii 
secției. In scurt timp, s-a calificai 
la locul de muncă, ajunglnd una 
din fruntașele atelierului de bobi
naj. fapt pentru care a fost re- 
comndată să urmeze cursurile 
Școlii serale. Și aici ea a obținut 
rezultate la fel de bune. Anul tre
cut a absolvit cu medii bune clasa 
a X-a a Școlii serale, iar acum, 
printre elevii fruntași ai Școlii me
dii serale din Lupeni se numără 
și tînăra bobinatoare din Paro
șeni, Wilk Krista.

Analizîndu-i activitatea și corn 
partarea ireproșabilă, tinerii au 
primit-o in rîndul organizației 
HT.M., iar recent comitetul U.T.M 
oe uzină a recomandat-o biroului 
organizației de bază P.M.R. să fie 
primită în rîndul candidațiJor de 
partid. Kristi merită cu prisosință 
această încredere.

Pe lingă faptul că este fruntașă 
în muncă și învățătură, bobinatoa- 
rea, eleva și utemista Wilk Krista 
este și una din cele mai apreciate 
artiste amatoare din uzină și tot
odată o cititoare pasionată. In bi
blioteca personală are foarte mulți 
prieteni care-i călăuzesc pașii spre 
perfecționarea meseriei, spre artă 
și literatură.

Bobinatoare
Iruntașă,
toare
Krista 
urmat.
iele noastre

La 1 decembrie în întreaga țară 
se inaugurează o nouă competiție 
de masă rezervată tineretului — 
spartaehiada de iarnă a tineretu
lui.

Spre deosebire de edițiile ante
rioare, la actuala ediție, pe lingă 
gimnastică, patinaj, săniuțe, șah, 
schi, tenis de masă, trînte și hal
tere s-au mai introdus alte trei 
noi ramuri sportive — cros, tir și 
orientare turistică.

întrecerile din cadrul spartachia- 
dei de iarnă se vor desfășura în 
trei etape: Etapa I-a, pe asociații 
sportive, între 1 decembrie 1962 —
10 februarie 1963; etapa a Il-a, pe 
grupe de asociații sportive, între
11 februarie — 10 martie 1963 și, 
etapa a III-a, orășenească, între 
11 martie — 25 martie 1963.

La ramura schi, se va organi
za și etapa a IV-a, regională, între 
25—31 martie 1963, dar numai în 
acele regiuni unde condițiile per
mit.

Asociațiile sportive trebuie să 
ia încă de pe acum toate măsu
rile pentru amenajarea de pati
noare pentru ca în sezonul de iar
nă 
fie 
lui. 
in
Este meritoriu faptul 
sportive „Retezatul" 
„Minerul" Lupeni au 
suri în vederea amenajării de 
tin oare.

Prin introducerea crosului,
țiile de atletism au posibilitatea 
ca activitatea lor să nu stagneze 
în perioada de iarnă. De aceea, 
este bine ca antrenorii și instruc
torii voluntari din asociațiile noas
tre să ducă o muncă perseveren
tă pentru ca toți tinerii care prac
tică atletismul să nu rămînă în 
afara concursurilor de cros.

Distantele programate de con
curs sînt următoarele: junioare 
400 m., juniori 800 m., senioare 500 
m. și seniori 1.000 m. în etapa I-a, 
iar în etapele a II-a și a III-a: ju-

500
800

m., juniori 1.000 m., se
in. și seniori 1.500 m. 

sportive

cit mai mulți copii și tineri să 
atrași la practicarea patinaju- 
Patinoare trebuie 

toate localitățile
amenajate

Văii Jiului, 
că asociațiile 

Uricani 
și luat

Și 
mă- 
pa-

soc

și elevă seralistă 
artista amatoare și cili- 

pasională, utemista Wilk 
este un exemplu demn de 
este o tînără demnă de zi-

nioare 
nioare

Toate cele 11 ramuri 
prevăzute în regulamentul sparta-
chiadeî de iarnă șînt accesibile 
tineretului din Valea Jiului, ră- 
mînînd doar ca comisiile asocia
țiilor sportive, în strînsă colabo
rare cu organizațiile U.T.M. să nu 
precupețească nici un efort în ve
derea mobilizării și antrenării în
tregului tineret din uzine, șantie
re, școli ets. în practicarea uneia 
sau mai multor discipline sportive.

In realizarea și depășirea cifrei 
de 25.000 de participanți, cifră pe 
care comisia orășenească de or
ganizare și-a propus s-o realizeze, 
«ste nevoie ca asociațiile sportive 
să se sprijine pe ajutorul cadre
lor tehnice ca: antrenori, instruc
tori, profesori de educație fizică 
etc.

Dacă în edițiile anterioare, aso
ciațiile sportive nu prea au ținut 
o evidență clară a tuturor parti- 
cipantilor, de data aceasta se re 
comandă ea fiecare asociație spor
tivă să facă înscrierile pe foile de 
concurs oficiale sau tabele liniate, 
separat pentru fiecare ramură de 
sport în parte în așa fel ca în orice 
moment să existe în sediul aso
ciației, evidența competițiilor or
ganizate cit și a tuturor partici- 
panților.

Este, de asemenea, necesar 
consiliile asociațiilor sportive 
ducă o muncă de popularizare

să se popularizeze 
perete cele mal 
obținute de spor-

ca 
Să 
a 

acestor competiții în fiecare sec
tor de muncă și 
la gazetele de 
bune rezultate 
tivii asociației

Folosind toate mijloacele ce ne 
stau la dispoziție, cerînd sprijinul 
organelor competente, putem avea 
încă de pe acum certitudinea eă 
rezultatele obținute vor fi cele 
scontate.

S. BALOI
locțiitor de secretar 

probleme tehnice la C.S.O.
PetroșaniD. GHIONEA

La o oră de educație fizică la Școala de 8 ani nr. 1 din Lupeni.
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Noul comitet U.T.M. — mai aproape de munca 
și preocupările tinerilor

Recent a avut loc conferința or
ganizației U.T.M. de la preparația 
Petrila. Darea de seamă prezen
tată la conferință a oglindit rea
lizările de seamă ale colectivului 
preparației în îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de producție, con
tribuția însemnată a tinerilor pre
paratori la aceste realizări. Un nu
măr de peste 290 tineri au fost an
trenați în acest an în întrecerea 
socialistă și mulți dintre ei, între 
care tov. Penu loan. Doboș Enri- 
lian, Miclea Gheorghe, Bodnărel 
Dumitru, Orza Ioan se numără 
printre fruntașii în producție.

Contribuția prețioasă pe care ti
nerii preparatori o aduc la îndepli
nirea sarcinilor de producție se 
datorește în bună măsură grijii ce 
se acordă ridicării calificării lor. 
Anul acesta la preparația Petrila 
au funcționat 23 cursuri pentru 
ridicarea calificării tinerilor. In 
aceste cursuri au fost cuprinși 
peste 140 tineri.

In afara procesului de producție, 
tinerii participă cu însuflețire la 
diferite acțiuni de folos obștesc. 
Prin muncă patriotică tinerii au 
colectat în acest an 246 tone fier 
vechi și au prestat peste 1000 ore

a uzinei.
care au participat la 
cadrul conferinței au 
că realizările organi- 

și mai 
vechiului 
manifes- 
Tînărul

muncă patriotică la înfrumusețarea 
orașului și

Utemiștîi 
discuții în 
arătat însă
zației U.T.M. puteau fi 
bune dacă în activitatea 
comitet 
tat o 
Ivașcu 
vechiul 
fășurat

U.T.M. nu s-ar fi 
serie de lipsuri. 
Constantin a arătat că în 
comitet U.TM nu s-a des- 
o muncă colectivă. Ve

chiul comitet a fost criticat, de 
asemenea, pentru faptul că nu a 
îndrumat organizațiile de bază spre 
a pune în discuția adunărilor ge
nerale cele mai arzătoare pro
bleme din munca tinerilor. Tovară
șii Doboș Emilian și Simandi Ioau 
au scos în evidență că vechiul 
comitet nu a acordat atenția cu
venită atragerii tinerilor la munca 
culturală. In uzină, au arătat ute- 
miștii, a existat o formație teatra
lă car? la început a desfășurat 
o activitate rodnică. Mai tîrziu în
să, nefiind îndrumată și sprijinită, 
formația s-a destrămat. Utemistul 
Balogh Eugen a criticat slaba pre
ocupare a comitetului U.T.M. pen
tru atragerea tinerilor la acțiuni
le din cadrul clubului, la joile da / 
tineret.

Utemiștîi au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbunătățirea ac
tivității organizației U.T.M. din u- 
zină. Ei au cerut ca noul comi
tet să organizeze lunar ziua secre
tarilor U.T.M., să îndrume mai în
deaproape organizațiile de bază, să 
fie mai aproape de munca și preo
cupările tinerilor.

Propuneri concrete au făcut ute- 
miștii în ceea ce privește dezvol
tarea mișcării de inovații în rîn- 
durile tinerilor, acțiunile culturale 
și atragerea la aceste acțiuni a 
tuturor tinerilor. Toate propunerile 
utemiștilor, menite să ducă la în
lăturarea lipsurilor, la îmbunătăți
rea continuă a activității organiza
ției U.T.M. au fost cuprinse în 
hotărîrea adoptată de conferință.

Conferința a ales noul comitet 
U.T.M. pe uzină din care fac par
te cei mai activi utemiști, care se 
bucură de aprecierea tinerilor, cum 
sînt tov. Felea Alexandru, care a 
fost ales secretar al comitetului. 
Penu Ioan, Racozi Adalbert, Do
boș Emilian, Orza Ioan, Zabor E- 
leonora, David Ioan și alții.

BĂDUȚA CONSTANTIN
preparația Petrila
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Ședința Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 30 noiembrie a avut loo o 
ședință a Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., sub președinția lui 
N. S. Hrușciov la care au fost luate 
în discuție problemele legate de 
traducerea în viață a hotărîrii din 
23 noiembrie 1962, a Plenarei CC. 
al P.CU.S. în ceea ce privește per
fecționarea conducerii construcției 
economice, îmbunătățirea planifică
rii economiei naționale și promo
varea unei politici unitare în do
meniul tehnicii.

La discutarea acestor probleme 
au luat parte președinții consi
liilor de miniștri ale republicilor 
unionale, președinții comitetelor de 
stat ale Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., miniștri ai U.R.S.S., oa
meni de știință și specialiști.

-=0=-

Priomil Congres al U.T.C. 
din Columbia

BOGOTA 1 (Agerpres).
In sala Teatrului „California" 

din Bogota și-a deschis lucrările 
primul Congres al Uniunii Tine
retului Comunist din Columbia. 
Congresul va dezbate raportul cu 
privire la situația politică din a- 
ceastă țară, programul de luptă al 
tineretului columbian și statutul 
UniSnii Tineretului Comunist.

La 29 noiembrie, prima zi a lu
crărilor, vorbitorii s-au pronunțat 
pentru sprijinirea deplină a revo
luției cubane și au condamnat per
secutarea organizațiilor progresiste 
din Columbia.

Participanții la congres au a- 
probat în unanimitate mesajul de 
salut adresat poporului cuban.

Scrisoarea adresată de Ciu En-lai 
lui Nehru

PEKIN 1 (Agerpres).
După cum anunță agenția Chi

na Nouă, guvernul R. P. Chineze 
a chemat guvernul Indiei să ia 
măsuri pentru ca prin eforturi co
mune „să contribuie la evoluția 
actualei situații în direcția unei 
destinderi și mai accentuate". A- 
ceastă ehemare este cuprinsă în
tr-o scrisoare adresată de Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, lui Nehru, pri
mul ministru al Indiei, la 28 no
iembrie, cu două zile înainte de 
începerea retragerii detașamente
lor chineze de grăniceri pe toată 
linia frontierei chino-indiene.

Ciu En-lai se oeupă în scrisoa
rea sa de necesitatea de a se în
lătura prin tratative divergențele 
în problema frontierei. După ce 
subliniază că retragerea unilate
rală a detașamentelor chineze cu 
20 km. de la linia controlului real 
din 1959 nu face încă cu nepu

--------- o---------
Tratative franco-algepiene

«PARIS 1 (Agerpres).
La 30 noiembrie a avut loc la 

Paris prima întîlnire dintre dele
gația Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare condusă de 
ministrul afacerilor externe Khe- 
misti, care a sosit la Paris pen

tru tratative, și reprezentanții păr
ții franceze în frunte eu ministrul 
pentru problemele Algeriei, Joxe. 
Acestea sînt primele tratative o- 
ficiale dintre Franța și Republica 
Algeria după semnarea acorduri
lor de la Evian, prin care s-a pus 
capăt războiului colonial din Al
geria.

După cum se arată la Paris, țe
lul tratativelor, la eare va parti
cipa, de asemenea, ministrul fran
cez al afacerilor externe, Couve 
de Murville este „o trecere în re

Vizita lui A. I. Mikoian 
în S. U. A.

Alegerea lui II Thant in funcția 
de secretar general al O.N.U.

WASHINGTON 1 (Agerpres).
La 30 noiembrie A. I. Mikoian, 

prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a partici
pat la Departamentul de Stat la 
un dejun oferit în cinstea sa de 
D. Rusk, secretarul de stat al 
S.UA

La dejun au luat parte A. F. 
Dobrînin, ambasadorul U.R.SS. in 
Statele Unite, și G. M. Kornienko, 
consilier de ambasadă, iar din 
partea americană G. Ball, secre
tar de stat adjunct al S.U.A., L. 
Thompson, adjunct special a) se
cretarului de stat, și R. Davis, se
cretar de stat adjunct pentru pro
blemele europene.

Timp de trei ore A. I. Mikoian 
și secretarul de stat Rusk au avut 
un schimb de păreri într-o serie 
de probleme care interesează cele 
două țări.

După dejun A. I. Mikoian a fă
cut unui mare grup de ziariști a- 
mericani și străini, reprezentanți
lor radiodifuziunii și televiziunii o 
declarație în care a spus printre 
altele: „Am discutat o sferă largă 
de probleme internaționale care 
interesează cele două țări ale 
noastre. Am discutat nu numai 
problema cubană, ci și problemele 
dezarmării, problema Berlinului și 
allele.

Convorbirea a decurs pe un ton 
calm, în spiritul înțelegerii și bu
năvoinței, în spiritul năzuinței ce
lor două părți de a obține regle
mentarea tuturor problemelor im
portante. Joi am stat de vorbă cu 
președintele Kennedy. Am ajuns 
la o înțelegere în sensul că vom 
da reprezentanților noștri la New 
York instrucțiuni de a continua 
tratativele în vederea reglementă
rii problemelor din regiunea Mă
rii Caraibilor. Așteptăm un progres 
în aceste tratative. Nădăjduim că 
și partea americană așteaptă ace
lași lucru".

tință o recrudescență a conflictu
lui de frontieră, el propune să se 
desemneze reprezentați care să 
discute problemele concrete la fa
ta locului. După cum reiese din 
scrisoare, din aceste probleme fac 
parte măsurile în domeniul retra
gerii forțelor armate ale celor 
două părți, constituirea unei zone 
demilitarizate, instituirea unor 
posturi de frontieră și înapoierea 
prizonierilor. Dacă întîlnirile din
tre acești împuterniciți se vor do
vedi rodnice. China și India ar 
putea trece la tratative în vede
rea căutării unei rezolvări priete
nești a litigiului de frontieră.

Guvernul chinez a făcut primul 
pas, adică a încetat focul, și se 
pregătește să facă al doilea pas, 
adică retragerea. Nădăjduim că 
guvernul indian va răspunde po
zitiv și va lua măsuri în aceeași 
direcție", scrie Ciu En-lai în în
cheiere.

vistă a relațiilor dintre cele două 
țări" din perioada de după obți
nerea independenței de către Al
geria, precum și „examinarea pers
pectivelor colaborării dintre Fran
ța și Noua Algerie".

Tot în aceste știri oficiale se 
arată că „problemele economice și 
financiare vor ocupa un loc foarte 
mare" în actualele tratative fran- 
co-algeriene.

In același spirit s-a pronunțat 
și ministrul afacerilor externe al 
Algeriei, Khemisti, care după so
sirea la Paris a subliniat eă „...co
laborarea, bazată pe tendința re
ciprocă spre un acord, poate să 
se dezvolte și să se întărească. 
Tocmai eu acest scop a sosit în 
Franța delegația algeriană".

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In după-amiaza zilei de 30 no
iembrie A. I. Mikoian, a vizitat 
marele centru comercial modern 
care s-a deschis recent în orășe
lul Rockville (statul Maryland) în 
vecinătatea Washingtonului.

A. I. Mikoian a vizitat timp de 
aproape o oră acest centru comer
cial și s-a interesat îndeaproape 
de sistemul deservirii, aducerii și 
prezentării mărfurilor, a stat de 
vorbă cu vînzătorii și cumpără
torii.

Americanii au făcut o caldă și 
prietenească primire lui Mikoian. 
Mulți se apropiau de el pentru a-i 
stringe mîna, îi urau succes, fe
ricire, sănătate.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Cu prilejul vizitei lui A. I. Mi

koian la Washington, ministrul a- 
facerilor interne al S.UA, S. Udall, 
a invitat în seara zilei de 30 no
iembrie, la el acasă, la un dineu, 
pe A. I. Mikoian și pe ambasado
rul U.R.S.S. în S.U.A., A. F. Do
brînin, cu soția. La dineu au luat 
parte Robert Kennedy, ministrul 
justiției al S.U.A., G. Ball, secre
tar de stat adjunct al S.U.A., W. 
Heller, președintele Consiliului 
pentru problemele economice, O. 
Dryfoos, directorul ziarului „New 
York Times".

Dineul a decurs într-o atmosfe
ră de prietenie.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
La 1 decembrie, ora 10,15, ora 

locală, A. 1. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a părăsit Wa
shingtonul, plecînd cu avionul la 
Moscova.

-------- _=©=_

Plenara C. C. al P. C. 
din Cehoslovaca

PRAGA 1 (Agerpres). — C.T.K. 
transmite:

La 30 noiembrie la Praga a a- 
vut loc o plenară a C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia. 
La plenară au fost discutate ra
portul Comitetului Central ce va 
fi prezentat Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia cu privire la activitatea 
CC al P.C din Cehoslovacia și 
la principala direcție în dezvolta
rea continuă a societății socialis
te în R. S. Cehoslovacă, precum 
și proiectul de statut al P.C din 
Cehoslovacia.

Antonin Novotny a prezentat 
principalul raport la plenară.

După dezbateri, CC. al P.C. din 
Cehoslovacia a aprobat în unani
mitate raportul și proiectul de 
statut, care au fost prezentate 
plenarei.

Congresul al XII-lea al P.C. din 
Cehoslovacia se va deschide la 4 
decembrie în Palatul Congreselor 
din Praga.

LONDRA. Agenția France Press NEW YORK. Un avion Gvadri-
anunță că trei tineri — un elve- motor aparținînd companiei ame-
țian, un german și un suedez au 
părăsit vineri seara portul Scar
borough la bordul unei bărci cu 
pînze de 12 metri pentru a face 
înconjurul lumii. Numai suedezul 
— Bengt Kjell, în vîrstă de 23 de 
ani este marinar. Ei consideră că
înaonjurul lumii va dura patru 
ani.

40.000 DE ȘOMERI IN IZRAEL
TEL AVIV. Conform datelor 

oficiale despre șomajul din 
Izrael, în septembrie 1962, se 
numărau în această țară circa 
40.000 de șomeri, adică cu 41 
la sută mai mult decît în pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

NEW YORK 1. — Trimisul A- 
gerpres C. Răducanu transmite :

După cum s-a mai anunțat, în 
ședința plenară din dimineața zi
lei de 30 noiembrie a Adunării 
Generale a O.N.U. au avut loc a- 
legeri pentru postul de secretar 
general al Organizației Națiunilor 
Unite.

La începutul ședinței Adunării 
Generale a fost prezentat un pro
iect de rezoluție în numele a șase 
țări, membre nepermanente ale 
Consiliului de Securitate (R. P. 
Romînă, Chile, Ghana, R.A.U., Ve
nezuela, Irlanda) care recomanda 
desemnarea lui U Thant ca secre
tar general al O.N.U. Adunarea 
Generală a aprobat prin vot se
cret în unanimitate recomandarea 
Consiliului de Securitate cu privi
re la numirea în postul de secre
tar general al Organizației Națiu
nilor Unite, pe un termen pînă la 
4 noiembrie 1966, a lui U Thant.

U Thant, secretarul general a! 
O.N.U., a mulțumit Adunării Ge
nerale pentru încrederea acordată 
și a repetat jurămînțul solemn pe 
care l-a făcut atunci cînd a fost 
numit secretar general provizoriu, 
de a-și exercita funcțiile cu toată 
loialitatea, în mod rezonabil și cu 
conștiința răspunderii. El a spus, 
de asemenea, că-și va exercita 
funcțiunile avînd în vedere exclu
siv interesele Națiunilor Unite și 
că nu va tinde să obțină instruc
țiuni în legătură cu exercitarea 
funcțiunilor sale de la vreun gu
vern sau de la vreo autoritate din 
afara O.N.U.

Cuvîntarea secretarului general 
a fost ascultată cu deosebită aten
ție și interes.

Au luat cuvîntul numeroși de
legați care l-au salutat și felici
tat pe U Thant.

In numele delegației Uniunii 
Sovietice V. A. Zorin l-a felici
tat pe U Thant cu prilejul numi
rii sale în înaltul post de secretar 
general al O.N.U. Alegerea în u- 
nanimitate a domnului U Thant, 
a spus V. A. Zorin, ne permite să 
sperăm că i se va acorda un spri
jin tot atît de larg în exercitarea 
funcțiunilor de răspundere și com
plicate ale principalei persoane 
administrative a O.N.U., în efortu
rile sale pentru menținerea păcii 
și securității popoarelor, pentru 
îmbunătățirea activității aparatului 
O.N.U.

Guvernul sovietic, a spus V. A. 
Zorin, a considerat și consideră 
că soluția cea mai bună, cores- 
punzînd în cea mai mare măsură 
intereselor vitale ale O.N.U., ar fi 
aceea, ca în conducerea secreta
riatului O.N.U. să fie cîte un re
prezentant al fiecărui grup de 
state existente: al țărilor socia

rioane „Eastern Airlins", s-a pră
bușit ieri seară pe aerodromul Id
lewild din New York. I^a bordul 
avionului se aflau 45 de pasageri 
șl 5 membri ai eehipajului. Potri
vit ultimelor informații 18 persoa
ne supraviețuiesc.

ISTANBUL. Municipalitatea dtn 
Izmir a hotărît majorarea prețu
rilor la earne. Această măsură a 
stîrnit mari nemulțumiri în rln- 
durile populației orașului. Sindi
catele din Izmir au adresat o che
mare muncitorilor ca în semn de 
protest împotriva hotărîrii muni
cipalității să nu cumpere produse 
de carne timp de zece zile. 

liste, al puterilor occidentale și 
aliaților acestora și al statelor 
neutre.

Delegatul sovietic a subliniat 
spiritul de răspundere cu care a 
acționat U Thant în ultimul an 
în calitate de secretar general pro
vizoriu. El a subliniat, de aseme
nea, rolul pozitiv al lui U Thant 
în condițiile crizei periculoase din 
regiunea Mării Caraibilor și acti
vitatea sa care a contribuit la re
glementarea pașnică a acestei 
crize.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
R. P. Romîne, Mircea Malița care 
a declarat: „In numele delegații
lor Republicii Sovietice Socialiste 
Bieloruse, Republicii Populare Bul
garia, Republicii Populare Ungare, 
Republicii Populare Mongole, Re- i 
publicii Populare Polone, Republicii 
Socialiste Cehoslovacia și Repu
blicii Sovietice Socialiste Ucraine
ne care mî-au încredințat această 
sarcină de onoare, precum și în 
numele delegației țării mele, a- 
dresez excelenței sale U Thant, 
cele mai sincere felicitări".

Reprezentantul R. P. Romîne, 
și-a exprimat convingerea că 
în exercitarea acestei func
ții de mare răspundere, U 
Thant va îndeplini cu loialitate și 
devotament angajamentele pe ca
re le-a rostit în discursul său.

Vorbitorul a arătat apoi că 
R. P. Romînă apreciază politica de 
neutralitate și colaborare dusă de 
poporul birman și a declarat că 
recenta vizită întreprinsă în Bir- 
mania de delegația guvernamen
tală romînă, condusă de președin
tele Consiliului de Stat al R.P.R., 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a subli
niat și mai mult necesitatea și po
sibilitățile de extindere a colabo
rării între popoare.

Reprezentantul R. P. Romîne a 
exprimat speranța că alegerea lui 
U Thant va îmbunătăți condițiile 
create în ultimul timp pentru a- 
sigurarea unei activități normale a 
O.N.U. și a organelor sale, care să 
tină seama în egală măsură de 
interesele tuturor grupurilor de 
state existente astăzi pe arena in
ternațională. „Pronunțîndu-ne în 
favoarea numirii lui U Thant ca 
secretar general — a spus M. Ma- 
lița — ținem să ne reafirmăm con
vingerea că o normalizare com-, 
pletă a activității O.N.U., pe o ba
ză solidă și sănătoasă, nu va pu
tea surveni decît atunci cînd în
treaga structură a Organizației 
Națiunilor Unite va reflecta în mod 
fidel transformările intervenite în 
lume și va fi bazată pe principiul 
reprezentării egale în organele 
ON.U. a celor trei grupe de state.

U Thant a mai fost salutat și fe
licitat de delegații Iranului, Aus
traliei, S.U.A. și de alți delegați.

IN JAPONIA 
SE ÎNCHID MINELE, 

MINERII RĂMÎN ȘOMERI
TOKIO. In ultimul timp uu 

număr de 74 de mine de pe 
insula Kiusiu și-au închis por
țile, iar 13.000 de mineri au 
devenit șomeri. Anunțind a- 
ceasta, agenția Kiodo Tușin a- 
rată că în urma aplicării po
liticii guvernului de „raționa
lizare" în industria cărbunelui, 
in viitorul apropiat pe insula 
Kiusiu, unul din principalele 
bazine carbonifere ale țării, 
vor fi concediați încă 4(1.000 
de mineri.

PARIS. Pînă și presa pariziană 
obișnuită cu marile 
jafurile și crimele 
de îndrăzneala fără 
unei bande care a 
amiaza mare 
tuată în plin 
A fost furată 
200.000 franci

„lovituri", cu 
a fost uimită 
precedent a 

jefuit ziua Iu 
„Jordaan" si-banca

centru al Parisului, 
suma uriașă de 

noi.

S.UA
S.UA

