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Proletari din toate țările, u»iți-v5 ?

Organ a! Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Strungarul Augustin Ioan de la atelierele S.T.R.A. 
remarcă prin lucrări de înaltă calitate. Succesele sale și 
preocupare pentru recondiționărea pieselor vechi și uzata 
pa merit stima și dragostea întregului colectiv.

IN CLIȘEU : Strungarul Augustin Ioan executînd o 
strung.

Petroșani se 
neobosita 

i-au atras

piesă la

la Rpaialia laponi
Preparația Lupeni 

spălarea, sortarea și 
întregii producții 
sificabil extrase 
peni, Uricani și 
tățirea continuă
nologic, în vederea 
micității producției, 
calității cărbunelui 
terat bateriilor de
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• Lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
• Raportul lui U Thant cu privire la retragerea trupelor O.N.U. 
din Congo
• Declarația Secretariatului F.S.M. in legătură cu Încetarea expe

riențelor nucleare
• Naționalizarea a trei cotidiene algeriene

Vizita conducătorilor de partid și de stat 
regiunea Argeș
rit Dotat cu utilaje moderne, 
vînd principalele operații mecani
zate și semiautomatizate, 
tul de industrializare a 
din Rm. Vîlcea aduce o 
ție importantă la valorificarea su
perioară a masei lemnoase, punînd 
la dispoziția economiei importante 
cantități de plăci aglomerate, pla
caje, panel, lignofol, furnire este
tice și alte produse. O bună parte 
din producția combinatului este 
destinată exportului, fiind bine a- 
preciată peste hotare. Combinatul 
are o capacitate anuală de pro
ducție de 12 000 tone plăci aglo
merate, 15 000 m.c. placaje, 280 000 
m.p. panel, 210 tone lignofol (ma
terial cu proprietăți speciale, fo
losit la construcția locomotivelor 
„Diesel" și la alte utilizări), pre
cum și 4 500 000 m.p. furnir este
tic. Colectivul combinatului, mun
cind cu hărnicie, a obținut în a- 
cest an succese de seamă în înde
plinirea planului. Sarcinile de plan 
pe primele 8 luni au fost realizate 
Ia producția globală în proporție 
de 105,1 la sută, iar la producția 
marfă de 101,8 la sută. Productivi
tatea muncii planificată a fost rea
lizată în proporție de 101,3 la sută; 
s-au obținut economii la prețul de 
cost în valoare de 189 000 lei, pre
cum și importante beneficii peste 
plan.

Primele 
fabrica de 
— și cea 
s-au oprit 
țiile de bază, 
muncitorii ce 
informat asupra modului cum este 
organizată producția, cum sînt 
losite și întreținute mașinile și 
tilajele.

Au fost vizitate apoi magazia 
produse finite, secția de • lignofol 
și secția de furnir estetic. In tim
pul vizitei conducătorii de partid 
și de stat au făcut recomandări cu 
privire la atenția ce trebuie acor
dată în continuare ridicării calită
ții produselor, valorificării cît mai 
depline a masei lemnoase intrate 
în prelucrare, îndeosebi pe baza

in
Gheor- 
Stoica. 
Suder, 

forestiere și 
al 

forestiere.

Zilele acestea tovarășii 
ghe Gheorghiu-Dej și Chivu 
însoțiți de tovarășii Mihail 
ministrul economiei 
Ion Rîmbu, adjunct al minis 
trului economiei forestiere, au 
făcut o vizită în regiunea Argeș. 
In cursul vizitei oaspeții au fost, 
de asemenea. însoțiți de tovară
șul Gheorghe Marinescu, secretar 
al comitetului regional P.M.R. Ar
geș și de alți activiști de partid 
și de stat.

Au fost vizitate cu acest prilej 
combinatele de industrializare a 
lemnului din Rm. Vîlcea și din 
Pitești.

La Combinatul de industrializa
re a lemnului din Rm. Vîlcea, 
conducătorii de partid și de stat 
au fost întimpinați de tovarășii 
Nicolae Țuru, directorul combina
tului, Ion Barba, inginer șef și 
Nicolae Trușcă, secretar al comi
tetului de partid, precum și de alte 
cadre din conducerea întreprinde-

a-

combina- 
lemnului 
contribu-

11 In scopul creșterii nivelului tehnic
II al procesului de producție

reducerii continue a procentului 
de deșeuri, la studierea unor posi
bilități de modernizare a utilaje, 
lor — în special în legătură cu 
dezvoltarea în perspectivă a între
prinderii — precum și la grija pen
tru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și de trai ale 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din cadrul combinatului. 
Apreciind munca desfășurată de 
colectivul întreprinderii, conducă
torii de partid și de stat au urat 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor de aici noi succese în în
deplinirea sarcinilor importante ce 
le revin.

In continuare oaspeții s-au de
plasat la Combinatul de industria
lizare a lemnului din Pitești. Aiei 
au fost întîmpinați de tovarășii 
inginer Victor Chelu, directorul 
Combinatului, Iulian Ioanițescu, in
giner șef și Radu Gheorghe, secre
tarul organizației de partid.

Combinatul de industrializare a 
lemnului din Pitești este una din
tre cele mai moderne unități de a- 
cest fel din țara noastră. Dotat eu 
utilaje de mare 
intrat parțial în 
crează în prezent 
bilă, de placaj și
bro-lemnoase. La începutul anului 
1965, combinatul va intra în pro
ducție cu întreaga capacitate. El 
va asigura anual economiei națio
nale 15 000 garnituri de mobilă, 
18 000 m.c. placaje, 35 000 tone 
plăci fibro-lemnoase, 240 000 m.p. 
binale. De asemenea, combinatul 
va produce circa 250 000 m.p. par
chete, 76 000 m.c. cherestea de fo
ioase și 54 000 
rășinoase.

Prima unitate 
combinatului a
brică de mobilă, intrată 
țiune în cursul acestui an. Tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a 
interesat îndeaproape de calitatea 
mobilei și a subliniat grija deose
bită ce trebuie să se acorde în 

A

concentrează 
exp edierea 

cărbune coc- 
minele Lu-

de 
de 
Vulcan. Imbună- 

a procesului teh- 
asigurării rit- 
imbunătățirii 

cocsificabil li- 
cocsificare de

Ta Hunedoara și reducerii prețu
lui da cost stă 
ți ai colectivului 
acest scop, se 
măsuri, menite
tehnic al procesului de producție. 
Iată cîteva din ele.

tare, Avramescu Petru de la sec
ția spălare, Velicu Teodor, An- 
drușca Hanie Lore, Bîrsan Traian 
și numeroși alții au dat răspun
suri bune și foarte bune. De alt
fel, străduința depusă de ei pen
tru a se califica este reflectată și 
de faptul că asigură buna între
ținere a instalațiilor preparației și 
își depășesc cu regularitate sar
cinile de plan.

gură îmbunătățirea factorului de 
putere. Bateriile de condensatori 
fabricate la noi în țară, s-au do
vedit a fi deosebit de 
intrarea 
instalații,
lucrat cu 
mediu de 
septembrie 
la 0,922.
cabilă care aduce preparați ei im
portante economii.

utila. Prin 
a acest ai 
III s-a 

un factor de putere 
0,85, iar în cursul lunii 
acest indice a crescut 

Este o realizare remar-

în funcțiune 
în trimestrul 

factor

randament, el a 
funcțiune; lu- 

fabricile de mo- 
cea de plăci fi-

în centrul aten- 
acestei uzine. In 
iau numeroase 

să ridice nivelul

unități vizitate 
plăci aglomerate 
de 
la

au fost 
— PAL 
oaspeții 
instala-

placaj. Aici 
cîteva din 
au stat de vorbă cu 
le deservesc, s-au

fo-
u-

de

m.c. cherestea de

preparația
con-

ener- 
factor

la 
au urmat 
pentru spa

de cărbune, 
cu o înaltă

S-a îmbunătățit 
factorul de putere

Pînă nu de mult,
Lupeni, ale cărei instalații 
sumă o mare cantitate de 
gie electrică, lucra cu un
de putere scăzut, de 0,7. Pentru 
aceasta, preparația plătea 
penalizări.

In veder B înlăturării acestui 
neajuns care grevează asupra 
țului de cost al cărbunelui 
parat, conducerea uzinei a
măsuri de instalare a 5 baterii 
de condensatori statici, care asi-

lunar

pre- 
pre- 
luat

Pentru reducerea 
umidității cărbunelui
Umiditatea este un indice im

portant în aprecierea calității căr
bunelui livrat de preparație. Pen
tru reducerea umidității, munci
torii conduși de tovarășul Sibișan 
Victor. împreună cu alte echipe, 
lucrează în prezent la 
unei moderne instalații 
gale cu o greutate de 7 
cent, a fost construit

vizitată în cadrul 
fost moderna fa- 

în func-

continuare problemei calității.

(Continuare în pag. 3-a|0 nouă promoție 
a școlii de calificare
Peste 30 de muncitori de 

preparația Lupeni 
cursurile de calificare 
cialitatea pr eparatori 
Ingineri și tehnicieni
pregătire i-au ajutat pe acești to
varăși să cunoască temeinic pro
cesul tehnologic, mașinile, utila
jele și instalațiile de preparare 
și să devină astfel muncitori ca
lificați.

Străduințele acestor muncitori 
pentru însușirea meseriei în care 
lucrează au fost confirmate de 
răspunsurile date cu prilejul re
centului examen ținut în urma 
încheierii cursurilor de calificare. 
Tovarășii Oprea Iacob de la sor-

montarea 
centrifu- 

tone. Re- 
postamen-

tul pentru noua instalație, urmînd 
ca montarea să fie încheiată 
la începutul trimestrului IV, 
a putea intra în funcțiune.

pînă 
spre

Minerii din brigada de pregătiri condusă de Dogaru Sebas- j 

tian au înscris, și în luna aceasta realizări însemnate pe graficul j 
întrecerii socialiste de la mina Petrila. Zi de zi brigada își de- 5 
pășește planul, 
sînt de bună

Fotografia 
antrenat într-o 
zările obținute

iar lucrările miniere de investiții executate de ea 
calitate.
înfățișează pe șeful de brigadă Dogaru Sebastian 
discuție cu ortacii în fața graficului despre reali- 
de colectivul lor în prima parte a lunii septembrie.
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FATA DE LA ZIARE
be- 
lei. 
arebiblioteca volantă 

și numărul lor crește

fata de la ziare, 
pasiune și

i
ț
i
i

rafturi se văd mai multe 
trecute prin multe mîini. 
se află biblioteca volantă 
cuprinde peste 100 de vo-

Fata ne explică: este stan- 
nostru de cărți. Pe masă se 
un aparat de 
un microion :

dut cărți tehnice, politice și 
ietristice in valoare de 1800 
In prezent 
111 cititori 
mereu.

Georgeta,
muncește cu aceeaș; 
în cadrul organizației de tineret. 
Răspunde- de resortul cultural, ca 
membră a biroului organizației 
de bază U.T.M. Participă la fie
care acțiune de muncă patrio
tică, citește mult, merge la spec
tacole. Modestia și conștiincio
zitatea ei sînt 
mai de aceea
cură de multă stimă printre ti
nerii din Cimpa. Doar prin acti
vitatea ei, utemista Robică duce 
in rindul minerilor cuvintul 
partidului, contribuie la acțiunea 
de luminare și 
ce muncesc la

Zilele trecute 
clipe unice în
pusă în discuția adunării gene
rale a organizației de partid. 
Apreciindu-i meritele comuniștii 
au votat în unanimitate pentru 
primirea ei în rindul candidați- 
lor de partid.

...Pe ușă a intrat un alt mi
ner. Și el își primește imediat zia- i
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«

cunoscute. Toc- 
Georgeta se bu-

radio și ala- 
o mică stafie

aceasta ? Este 
mun- 

la mina Cimpa, eviden-

Un miner intră intr-o încăpere 
pe a cărei ușă scrie: „ziare". 
Aici, o iată blondă aranjează pe 
rafturi diferite publicații. Văzin- 
du-1 pe om, lata deschide un 
caiet, face o însemnare și peste 
cîteva clipe cel venit iși pri
mește ziarul. Apoi, ea își conti
nuă munca de aranjare. Pe unul 
din 
cărți 
Aici 
care
lume. In alt raft sînt numai cărți 
noi. 
dul 
află 
turi
de radioficare.

Dar cine-i fata 
utemista Robică Georgeta, 
citoare
țiată in mai multe rînduri pentru 
conștiinciozitatea cu care mun
cește ia difuzarea presei. Trebuie 
să știți că ia mina Cimpa nu 
mai este nici un salariat care 
să nu fie abonat la cel puțin un 
ziar sau la o revistă. Fata a reu
șit să-i convingă pe mulți să se 
aboneze, iar numărul celor care 
primesc acum de la ea ziarul a 
ajuns să fie de aproape 400.

De la începutul anului Geor
geta a vindut cărți în valoare 
de peste 6000 de lei. In fiecare 
lună, sub îndrumarea organiza
ției de partid, întreprinde cite o 
acțiune de difuzare a cărților. La 
ultima acțiune, organizată la în
ceputul lunii septembrie, a vin

educare a celor 
mina Cimpa.
Georgeta a trăit 

viața ei: a fost
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rul. Apoi fata blondă pregătește 
microfonul pentru transmisie. Din 
difuzoarele aflate în sala de 
apel răsună un glas cristalin: 
„Dragi ascultători, începe emi
siunea pentru schimbul II"...

FRANGISC VETRO
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T© • • J © © J • J © •1 n e r 11 — pariicipanți activi 
la realizarea sarcinilor economice

Munca politică
Organizațiile U.T.M. de la mina 

Petrila aduc o contribuție însem
nată la mobilizarea tineretului la 
realizarea sarcinilor de producție.

Pentru ca fiecare tînăr să devi
nă un participant activ la înfăp
tuirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor de întrecere, organi
zațiile U.T.M., în colaborare cu or
ganizațiile de sindicat, acordă o 
deosebită atenție cunoașterii de 
către toți tinerii a planului ex
ploatării precum și sarcinilor de 
producție ale sectoarelor. In acest 
scop în fiecare trimestru, organi
zațiile U.T.M. pun în discuția ute
miștilor felul cum au fost realizate 
sarcinile de plan de către colec
tivul sectorului pe trimestrul ce a 
trecut, reliefînd care a fost contri
buția tinerilor la realizările obți
nute, precum și planul de produc
ție pe trimestrul care urmează. De 
asemenea, tinerii sînt mobilizați 
la consfătuirile lunare ale grupe
lor sindicale, în cadrul cărora, în 
funcție de planul de producție, se 
stabilesc angajamentele de între
cere ale brigăzilor, se fac propu
neri pentru asigurarea desfășură-

— o: ___ _________ .

Silin. [oiăieoie 
la lira iot ils iMâ

in sectorul preparare al prepa
rației Petrila lucrează 78 de ti
neri care formează un colectiv 
harnic, entuziast. Tinerii sectoru
lui au în răspundere întreținerea 
celor mai complexe utilaje de 
preparare, asigurarea bunei lor 
funcționări. Ei deservesc sitele, 
benzile, elevatoarele, instalațiile 
de flotați; etc. Sînt sarcini de 
răspundere care cer din partea 
tinerilor disciplină, o atitudine 
înaintată față de muncă, grijă 
deosebită față de buna funcțio
nare a utilajelor. Organizația 
U.T.M. din secție desfășoară o 
activitate susținută pentru edu
carea tinerilor în spiritul răs
punderii față de obligațiile ce le 
revin în procesul de producție.

In adunările generale U.T.M. 
se discută cu regularitate despre 
calitățile ce trebuia că caracte
rizeze un tînăr muncitor al zi
lelor noastre. La adunările 
U.T.M. sînt invitați muncitori în 
vîrstă, cu experiență pentru a 
vorbi tinerilor despre felul cum 
trebuie să se comporte în proce
sul de producție. O asemenea 
expunere a ținut nu de mult în 
fața tinerilor muncitorul Nsgrean 
Mihai. Roadele activității educa
tive a organizației U.T.M. sînt 
însemnate. In sector au dispărut 
absențele nemotivate, chiulul. Ti
nerii lucrează disciplinat. Este 
un rezultat îmbucurător, dar in
suficient.

Realizările muncitorilor din 
secție depind în mare măsură de 
ordinea și curățenia de la lo
curile de muncă. Or, tocmai în 
această privință în sectorul de 
preparare mai există deficiențe. 
In jurui instalațiilor, la locurile 
de muncă ale echipelor de între
ținere sînt aruncate numeroase 
bucăți de fier, piese, unele de
gradate, altele refolosibile, cum 
ar fi eclise, șuruburi. laminate 
de diferite dimensiuni etc. In 
sector nu se acordă atenție de
pozitării la locul destinat a fie
rului vechi ceea ce îngreunează 
și munca echipelor. Iată tema 
unui raid pentru colectivul pos
tului U.T.M. de control, sau 
chiar a unui subiect de discuție 
pentru o adunare U.T.M. Poate 
cu acest prilej tinerii Keberle 
Ferdinand. Miclea Ioan, Leica 
lancu, Popescu Vasil e și alții 
și-ar da seama de importanța 
menținerii ordinei la locurile lor 
de muncă. Față de acest lucru 
trebuie să dovedească însă o 
preocupare mai susținută și to
varășii Doboș Emilian, secreta
rul organizației U.T.M. cît și 
Dioacă Ioan, responsabilul pos
tului U.TM. de control.

susținută în sprijinii! producției f
brigăzii, îndeosebi în privința unei 8 
mai bune organizări a locului de ° 
muncă unde lucrează. Pentru a a- “ 
sigura o asistență tehnică cores - * 
punzătoare tinerei brigăzi, secre- ’ 
tarul U.T.M. s-a angajat să se o- ® 
cupe personal de îndrumarea ei. S 
In urma ajutorului primit brigada p 
își îndeplinește cu regularitate an- j 
gajamentele de întrecere. g

Organizațiile U.T.M. se ocupă cu g 
multă atenție și de combaterea ;. 
indisciplinei, de educarea tinerilor g 
în spiritul atitudinii înaintate față g 
de muncă. La mina Petrila a de- $ 
venit un obicei ca cei care fac ab- g 
sențe nemotivate să fie puși a 
doua zi în discuția tinerilor din 
schimbul în care lucrează. Așa g 
s-a procedat cu Ghineț loan, Căprar g 
Pascu. Fieraru loan și alții. Pos- jj 
turtle U.T.M. de control întreprind A 
lunar raiduri pentru descoperirea j 
și combaterea actelor de indisci- g 

preocupări g 
primul tri- g

rii în bune condițiuni a procesului 
de producție.

Tinerii participă cu avînt la în. 
trecerea socialistă pentru realiza
rea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor de întrecere. Dovadă — 
în ultimul trimestru 183 de tineri 
mineri au fost declarați evidenți-ați 
în întrecerea socialistă, ceea ce 
este un rezultat și al preocupării 
organizațiilor U.T.M. față de an
trenarea tinerilor în întrecerea 
socialistă. In cursul lunii ce a tre 
cut, de pildă, în toate organiza
țiile U.T.M. din sectoarele minei 
s-a analizat participarea tinerilor 
la întrecere. La adunarea utemiș- 
tiior din sectorul II, bunăoară, s-a 
scos în evidentă contribuția tine
rilor la depășirea planului de pro
ducție pe sector 
cărbune de la 
S-au evidențiat 
între care tov.
țoiu Todor, Băluș 
Teofil, Ursache Dumitru, 
de frunte 
gularitate 
cere. S-au 
gălură cu
acte de indisciplină, fac absențe 
nemotivate și astfel aduc greutăți 
procesului de producție. Pentru in
tensificarea participării tinerilor la 
realizarea sarcinilor de plan adu
narea generală a cerut comitetului 
U.T.M. să prezinte lunar informări 
în fața utemiștilor în legătură cu 
realizările și sarcinile brigăzilor în 
care lucrează tineri.
U.T.M. din sectoare urmăresc 
permanentă activitatea 
în care lucrează tineri și 
cind este necesar pentru 
brigăzile oare întimpină 
Așa s-a intknplat nu de 
brigada tînărului Alese
tin. Brigada era periclitată 
nu-și realizeze sarcinile de 

lunare. După ce a < 
zele acestei situații, 
Bodenlosz loan, secretarul 
zației U.T.M. a informat conduee- 
rea sectorului asupra greutăților 
pe care le întimpină brigada, a fă
cut propuneri în vederea ajutării

Semn al unei înalte prețuiri

5
5 
î

cu 8600 tone de 
începutul 
numeroși 

Zoltan Vaier, 
loan,

care-și realizează 
angajamentele de 
purtat discuții și 
tinerii care mai

anului. 
tineri, 

Li-
Marian 
mineri 
cu re
intre- 
în le- 
comit

și combaterea actelor 
plină. Roadele acestei 
sînt evidente. Dacă in 
mestru s-au făcut 135 absențe ne-g 
motivate de către tinerii minei, în g 
trimestrul II numărul *----- * ’
scăzut la 82. iar în 
s-au înregistrat doar 
sențe.

Prin grija cu care

8

absențelor a g 
trimestrul III g 

44 de ab- g

Comitetele 
în 

brigăzilor 
intervin 
a ajuta 
greutăți, 
mult cu 
Constan- 

să 
plan 

cercetat cau- 
, tehnicianul 

organi-

care lu-

4 u< 
de comu- (

frontal din
Lupeni, au

De la începutul lunii septem 
brie și pînă in prezent, minerii 
din brigada condusă 
nistul Ghioancă loan 
crează într-un abataj 
sectorul III al minei 
extras peste planul de produc
ție 376 tone de cărbune cocsifi- 
cabil de bună calitate. Iată-i în 
clișeu pe eîțiva dintre tinerii 
mineri ai acestei brigăzi, care, 
și-au adus din plin contribuția1 
la obținerea acestui succes.

8 
deg 

antrenarea tinerilor ia întrecerea o 
socialistă, de educarea lor în spi-g 
ritul atitudinii înaintate fată de § 
muncă, de ridicarea pregătirii lor g 
profesionale, organizațiile U.T.M. 8 
de Ia mina Petrila 
buție însemnată 
sarcinilor de plan.

se ocupă

Venită de pe băncile unei 
școli profesionale tinăra Wilk 
Maria a fost primită cu căldură 
de colectivul preparației Lupeni, 
unde ea a venit să muncească. 
Era calificată în meseria de bo
binatoare, dar pe această tinără 
a atras-o procesul complex, ai o- 
perațiilor de spălare și preparare 
a cărbunelui cocsiticabil, 
care a deter mit-o să adauge 
mei ei calificări, 
de ilotatoare. 
putea spune 
praveghezi o 
oprești atunci 
late anumite 
dacă pătrunzi 
ce se petrec 
flotate, dacă te irămîntă ce 
face ca lucrurile să meargă 
reu mai bine, atunci munca 
vine o pasiune. Această pasiune 
a determinat-o pe tovarășa Wilk 
să-și înscrie numele în rindu! 
inovatorilor preparației. Uzina 
ii este dragă și pentru făptui 
că aici l-a intilnit pe cel care 
i-a devenit tovarăș de viață.

Muncitoare fruntașă, căutătoare 
neobosită a noului, alături de cei

lalți inovatori, soție, tovarășa 
Wilk a găsit totuși timp să-și 
Îndeplinească atribuțiile ce-i re
vin in calitate de șefă a unei 
grupe de Cruce Roșie din ca 
drul preparației. Locul 11 ocupat 
la un recent concurs pe oraș în
tre grupele de Cruce Roșie de

o muncă

urmă, ci- 
emoție pe 

hîrtie, dădeau

fapt 
s pri

cea 
ar 

su- 
să o

încă una, 
E simplu, 

cineva, să 
instalafie, 

cind sînt semna- 
defecțiuni. Dai 

tainele proceselor 
in instalațiile de 

poți 
me
de-

grupa pe care o conduce, con
firmă că și pe acest tărim tova
rășa Wilk desfășoară 
neobosită.

Nu cu mult timp in 
leva rinduri scrise cu 
o foaie aibă de
glas unei dorințe care creștea în 
inima tovarășei Wilk de multă 
vreme: aceea de a deveni can
didată de partid. Cu cită nerăb
dare a așteptat ea adunarea ge
nerală a organizației de bază a 

partidului din luna septembrie 
in care fusese anunțată analiza
rea de către comuniștii din uzină 
a cererii

Erau de 
seră cel 
muncitoare 
partid din
la citirea cererii de primire,

ei de primire! 8
față cei care o ajuta-tS 
mai mult să devină^ 
Înaintată, membrii de § 
preparație. S-a trecut 8 

a 8 
referatului organizației de bază. 8 
Erau amintite meritele ei în 8 
muncă și pe tărim obștesc, ac- “ 
tivitatea ei rodnică depusă in ca- o 
litate de utemistă. Drept înaltă 8 
prețuire a acestor merite, prin 8 
referatul biroului organizației de 8 
bază s-a propus ca tovarășa Wilk ° 
Maria să fie primită' direct în ® 
rindul membrilor de partid, fără SJ 
stagiu de candidatură. g

Propunerea a fost aprobată în g 
unanimitate de toți cei prezenți 8 
la adunare. Prețuirea arătată de 8 
comuniști 
toare noi

p
aduc o contri- 2 
la îndeplinirea g

o
I DUBEK ^^OOOOOQOQOQOOOO^OOOOOOPOOOOOOOOQOQOOQQC

a dat tinerei munci- 
aripi in muncă.

îmbunătățirea activității tinerilor în producție
— principala sarcină a organizației U.T.M.

Zilele trecute, comitetul de 
partid al minei Lupeni a analizat 
în cadrul unei plenare lărgite ac
tivitatea organizațiilor U.T.M. din 
cadrul exploatării privind munca 
politică de masă desfășurată în 
rîndurile tinerilor pentru mobili
zarea și antrenarea lor la realiza
rea sarcinilor de producție.

Referatul prezentat in plenară 
de către searetarul comitetului 
U.T.M., tov. Ioniță Constantin, cît 
și discuțiile purtate, la care au 
luat parte tovarășii Nan Traian, 
Turcu Arion, litiu Mihai, Ciutrea 
Grigore, Vereș Ștefan, litiu Ioan, 
Welek loan, Flori loan și alții, au 
scos în evidență faptul că tinere
tul de la mina Lupeni a adus o 
contribuție însemnată la realiza
rea sareinilor de producție, la ex
tragerea celor peste 50 000 tone 
cărbune coesificabil date pînă în 
prezent de colectivul minei peste 
prevederile planului.

Numeroase brigăzi miniere, for
mate în majoritate din tineri, în
tre care cele conduse de tovarășii 
Petre Constantin, Welek loan, Do- 
rofței Mihai, Glodaru Gheorghe,

Mihuț Pavel și multe altele, se e- 
vidențiază lună de lună în între
cerea socialistă. Plenara a apreciat 
pozitiv faptul că organizațiile de 
bază U.T.M. din sectoarele VII, IX, 
X, organizează adunări generale 
în care se discută despre munca 
tinerilor în producție, despre dis
ciplină etc.

Plenara a criticat însă faptul că 
atît comitetul U.T.M., cît și birou
rile organizațiilor de bază din sec
toarele II, III, IV A, IV B și al
tele nu pun în dezbaterea adună
rilor generale U.T.M. modul în ca
re tinerii își îndeplinesc sarcinile 
de producție. Mai mult, în unele 
din aceste organizații de bază, 
adunările generale sînt amînate de 
eîte 2—3 ori. Organizațiile de 
bază U.T.M. din unele sectoare 
organizează rar acțiuni care să 

vină în sprijinul tinerilor în pro
ducție. Nici tov. Ioniță Constantin, 
secretarul comitetului și nici tov. 

Munteanu Tibariu, locțiitorul se
cretarului acestui comitet nu s-au 
ocupat de organizarea unor confe
rințe despre problemele ce tre
buie cunoscute de tineri în sco

pul folosirii din plin a tehnicii 
noi, extinderii metodelor avansa
te, îmbunătățirii calității produc
ției.

In cuvîntul său tov. Nan Traian, 
secretarul organizației de bază de 
partid din sectorul 3 a arătat că 
biroul organizației U.T.M. amînă 
în mod nejustificat adunările ge
nerale, sau în unele luni niei nu 

se țin, dași în cadrul acestor adu
nări e necesar să se analizeze 
participarea tinerilor la cursurile 
de ridicare a calificării, disciplina 
în producție, grija față de buna 
întreținere a utilajelor.

Tovarășul Ioniță Constantin a 
căutat să justifice în plenară mun
ca slabă a comitetului U.T.M. în 
această direcție pe seama faptului 
că unii membri ai comitetului, în
tre care Crinu Gheorghe, Fodor 
Petru, Meiuș Dumitru, Csiki loan și 
alții sînt inactivi. Pe bună drep
tate însă tov. Vereș Ștefan, litiu 
Ioan și Flori Ioan, au pus tov. Io
niță Constantin întrebarea dacă a- 
cești utemiști au fost puși în dis
cuția comitetului U.T.M. Dar ace»* 
lucru n-a fost făeut.

Luînd cuvîntul tov. Ana Ferdi
nand, secretarul comitetului de 
partid al minei a arătat că atît co
mitetul de partid cît și organiza
țiile de bază au ajutat și îndrumat 
organizațiile de U.T.M. Astfel co
mitetul U.T.M. a fost analizat în 
plenarele comitetului de partid de 
2 ori în acest an. Acest lucru l-au 
făcut și organizațiile de partid din 
cadrul sectoarelor. Se resimte însă 
faptul că organizațiile de partid 
nu au urmărit eficiența analizelor 
făcute și datorită acestui fapt, con
tinuă să existe lipsuri în activita
tea organizațiilor U.T.M.

Tinerii de la mina Lupeni au do
vedit prin fapte că sînt alături de 
întregul colectiv al minei în lupta 
pentru realizarea sareinilor de plan 
și a angajamentelor de întrecere. 
Este însă necesar ca organizațiile 
U.T.M., în frunte cu comitetul pe 
mină să nu lase lucrurile să mear
gă de la sine și să-și aducă con
tribuția, alături de comuniști, la 
munca politică de antrenare a ti
nerilor la înfăptuirea sarcinilor e- 
conomice.

Plenara a adoptat măsuri cores
punzătoare în direcția îmbunătăți
rii muncii politice de masă in rîn- 
dul tinerilor de la mina Lupeni.

A. MICA
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La bibliotecă, 
activitate rodnică
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Pe treptele ce urcă spre biblio- • 
teca comitetului sindicatului din • 
stația C.F.R. Petroșani se aud gla-* 
suri de copii. Uri grup de cititori J 
gălăgioși se îndreaptă cu pași gră- • 
biți spre bibliotecă. Sini cei mai ț 
mici cititori ai bibliotecii. Ei au insă * 
la activul lor zeci de cărți citite. J 
Toți discută 
țile pe care 

pre cele pe 
tească. In fruntea 
cititori se află Dănuț 
Tot el e in fruntea lor 
Ut. Are deja peste 20 
citite, li urmează Aurel 
Gligor Crișan care, ca 
mul sini cititori pasionați, lată-i 
ajunși in faja ușii. Dar cînd sd 
pună mina pe clanță, ușa se 
deschide singură. Bibliotecara 
Popa Ana avusese grijă să iacă 
acest lucru.

Abia au intrat in bibliotecă și 
au devenit serioși, 
predau bibliotecarei cărțile citite 
și cer altele.

Pentru micii cititori a tost a- 
menajat un raft special. Aici gă
sesc toate cărțile preferate. Bă
nui e în irunte și la primirea 
cărților. Astăzi el a cerut „Emit 
și detectivul". „Cu și fără ghioz
dan", „Dumbrava minunata". Ea 
tind urmează ceilalți cititori. 
După ce cărjiie au fost trecute 
în fișe, copiii se îndreaptă re
pede spre ieșire, nerăbdători să 
ajungă cit mai repede acasă, 
pentru a se apuca de citit...

La biblioteca comitetului sin
dicalului din gara C.F.R. Petro
șani se desfășoară o vie activi
tate. Zilnic zeci de cititori tineri 
și vîrstnici își îndreaptă pașii 
spre bibliotecă. Pentru ca prie
tenii cărții să fie la curent cu 
ultimele cărți apărute, aci a fost 
organizată o vitrină a cărților 
noi. De asemenea, se organi
zează cu regularitate diferite ac
țiuni cu cartea. Așa de exemplu, 
acum cîteva seri a fost organi
zata 
„Un vals pentru Maricica" 
N. Tic. in altă seară a fost 
ganizată o seară de poezii, 

'poeziile poet ei Maria Banuș
Bibliotecara Popa Ana, ajutată 

de funcționara Bindea Sabina s-a 
achitat cu cinste de această sar
cină. Cei peste 70 cititori pre- 
zeriți în sală, au plecat mulțu
miți de la aceste acțiuni.

Pentru familiile ceferiștilor 
fost organizate 6 biblioteci 
casă. Șl acestea depun o vie 
tivitate. Zeci de ceferiști 
complexul Petroșani împreună 
familiile lor vin cu regularitate 
la bibiitecă pentru a împrumuta 
cărțile dorite.

Datorită muncii 
treguj colectiv al 
mărul cititorilor a 
iar al cărților 
2000.

Cei 
decan 
care, 
tuș, Bufa Mihai 
bilete, Danciu 
alții.

aprins despre căr- 
le-au citit, sau des- 
care vor să le ci- 

gălăgioșilor 
Nădăban. 
și la ci- 
de cărți 
Stoica și 
și pri-
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In
cest

la bibliotecă recenzia cărții 
de 
or
din 
etc.

au 
de 
ac- 
din
cu

depuse de în- 
bibliotecii, nu- 
crescut ia 640, 

citite la peste

mai activi cititori sini
Viorel, impiegat de mtș-

Moldovan Gheorghe, lăcă- 
conductor
Pamfii,

de
acat și

I. CRfȘAN 
corespondent

Măsuri care
lunile care au trecut 
an constructorii din 

desfășurat o rodnică
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La termocentrala Paroșeni echipa de specialiști în reparații termo- 
revizie la 
Reparația

raecanice condusă de Dolcu Vasile, a executat lucrări de 
cupele dintre turbine și generatoarele de energie 
a fost efectuată în jumătatea timpului prevăzut.

IN CLIȘEU : Echipa condusă de Dolcu Vasile 
de asamblare.

electrică.

în timpul lucrărilor

Grija față de 
comitetului

Recent s-a ținut plenara comi
tetului sindicatului exploatării mi
niere Lonea unde a fost analizată 
activitatea comisiei de asigurări 
sociale. Din referatul prezentat de 
către responsabilul comisiei, tova
rășul Kuron Dezideriu, a reieșit că 
munca acestei comisii se desfășoa
ră pe baza planurilor întocmite 
lunar tn lumina sarcinilor ce de
curg din planul de muncă al comi
tetului sindicatului. A mai reieșit, 
că pînă în prezent la acest comi- 
tît de sindicat s-au primit peste 
450 bilete de tratament și odihnă 
care au fost repartizate conform 
planificării făcute. Dacă în trimes
trele I și II comisia de asigurări 
sociale a asigurat o justă reparti
zare a biletelor, nu același lucru 
l-a făcut în trimestrul III. Ea 
a respectat planificarea dată 
consiliul local al sindicatelor
troșani pentru trimiterea la trata
ment a celor suferinzi.

Plenara s-a ocupat și de anali
zarea 
ciale 
riri a

nu
de

Pe-

care 
toate

activității de asigurări so- 
în domeniul bunei gospodă- 
fondului de asigurări sociale, 
în general a fost bună. Cu 
acestea au fost și o serie de

Campionatul orășenesc 
de fotbal

res-

Iată
Să-

Cu excepția meciului T.C.M.E. — 
Constructorul Lupeni unde gazdele 
au învins comod cu 6—1, în 
tul partidelor programate cele două 
puncte au fost viu disputate, 
rezultatele: I.M.P. Petroșani -
nătatea Petroșani 3—4; Minerul 
Petroșani — Preparatorul Lupeni 
1—2, Retezatul Uricani — Prepa- 
rația Petrila 3—2, Unirea Bănița — 
C.C.V.J. Petroșani 3—1 și Viscoza 
Lupeni — Energia Paroșeni 2—0.

se
din a- 
Lupeni 
activ i-
In fo-

au
tate. Pînă acum ei au dat 
losința oamenilor muncii din lo
calitate blocurile E 1, E 2 F, D 
și A 3 care însumează cîteva 
sute de apartamente, școala de 8 
ani, complexul comercial și 
prezentat zilele 
cepționare

Hotărîți 
eforturile 
tegrală și
sarcinilor de plan 
ei și-au luat noi 
Realizarea acestor

cer luate grabnic
depinde însă și de felul în care 
conducerea șantierului 7 Lupeni 
va asigura condițiile de lucru 
perioada anotimpului friguros.

De aceea
crările la

S3

trebui» 
csntrala
asigura 

se
instalații

lu-
prin

om, în atenta
sindicatului
lipsuri. In cursul trimestrului 
a. c. prevederile bugetare la capi
tolul ajutoare de boală, au fost 
depășite cu 150 620 lei. De aseme
nea, trebuie arătat că producția la 
nivelul minei a fost influențată 
negativ de numărul mare al zile
lor de boală. O vină poartă pentru 
aceasta medicii care acordă zile de 
boală cu prea mare ușurință, iar 
mai mulți muncitori ca Sima Ste
fan, Bitcan Ioan, Bîtcan Nicolae, 
Stoica Voicu, Preda Ilie, Coroi Ilie 
și alții nu au respectat prescrip
țiile medicilor, la controlul efec
tuat de către comisia de asigurări 
sociale s-a dovedit că au utilizat 
concediul medical în alte scopuri.

In urma discuțiilor purtate 
marginea referatului prezentat, s-a 
întocmit un plan 
care un loc de 
munca susținută 
turor membrilor 
scopul reducerii
si pentru ridicarea muncii de asi
gurări sociale la nivelul sarcinilor 
puse de rezoluția celui de-al IV-lea 
Congres al sindicatelor. Plenara, a 
stabilit, de asemenea, măsuri de 
îmbunătățire a stilului și metode
lor de muncă, folosite de mem
brii comisiei de asigurări sociale.

II

de măsuri 
frunte îl ocupă 
de educare a lu
de sindicat, în 
zilelor de boală

în

NAGY ȘTEFAN 
corespondent

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Argeș 

(Urmare din pag. l-a)

remarcată ca pozitivă intențiafost
conducerii întreprinderii de a or
ganiza în combinat o expoziție 
permanentă de prezentare a noi
lor modele de mobilă în vederea 
consultării largi și nemijlocite a 
populației și a beneficiarilor îna
inte de trecerea la fabricația de se
rie. La agregatul de prelucrări mul
tiple a panourilor de mobilă, 
oaspeții s-au interesat îndeaproa
pe de performantele agregatului, 
de felul cum este deservit și în
treținut. In continuare a fost vi
zitată fabrica de placaje. Multe 
din utilajele cu care este înzes
trată fabrica sînt produse în țară 
la Uzinele „23 August" din Bucu
rești și Uzinele Mecanice din Ro
man. Conducătorii de partid și de 
stat s-au interesat de randamen
tul acestor mașini care, după apre
cierile tehnicienilor din fabrică, 
sînt realizate la un înalt nivel 
tehnic.

La Fabrica de plăci fibro-lem- 
noase oaspeții au remarcat nive
lai înalt de automatizare a ope
rațiilor, fapt ce asigură o produc
tivitate ridicată și o calitate su
perioară a 
zitată apoi 
de foioase.
Această fabrică modern utilată va 
constitui un etalon pentru con-

slrucția Viitoarelor fabrici de a-, 
cest gen;

In legătură cu deservirea mași
nilor și utilajelor moderne cu ca
re este înzestrat combinatul, oas
peții au făcut recomandări privi
toare la asigurarea, calificarea și 
specializarea cadrelor necesare. In- 
tr-o scurtă consfătuire, care a a- 
vut loc la sfîrșitul vizitei; 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a apreciat ca pozitivă construi-’ 
rea unor asemenea unități moder- 
ne care asigură valorificarea in
tegrală și complexă a lemnului șt 
a felicitat pe proiectanți, construc
tori și pe toți cei care au contri
buit la executarea acestui combi
nat. S-a subliniat necesitatea res
pectării termenelor de punere iii 
fu ncțiune a 
mocentralei 
specializării 
Iul tehnicii
înzestrat combinatul, bunei între
țineri a utilajelor, întăririi conti
nue a disciplinei în muncă, folo
sirii mai largi a fondurilor de mi
că mecanizare.

Pretutindeni. în timpul vizitei, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
celor două combinate au înconju
rat cu dragoste pe conducătorii 
de partid și de stat, manifestîn- 
du-și atașamentul față de partid și 
exprimîndu-și hotărîrea de a în
făptui cu cinste sarcinile ce le re
vin în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

noilor fabrici și a ter- 
de zonă, calificării și 
muncitorilor la nive- 

moderne cu ©are este

produselor, 
fabrica de 
aflată în

A fost vi- 
cherestea 

construcție.

Lucrări apărute în Editura Meridiane
JEAN EFFEL

de V. V. Turova

ziarul,Deschizîndu-și 
cititorul francez, 
zi de zi — și aceasta de aproape 
un sfert de veac — un desen cu 
o sugestivă iscălitură în formă de 
floare. Desenele sînt axate pe te
mele zilei, reflectînd evenimentele 
politice curente, conținînd totodată 
o apreciere bine definită și plină 
de acuitate a evenimentului. A- 
ceastă apreciere coincide invaria
bil cu punctul de vedere al mun
citorului francez, al oricărui de
mocrat din Franța.

Graficianul francez Jean Effel 
(adevăratul său nume fiind Fran
cois Lejeune) este cunoscut mai 
ales ca autor al amplei epopei co
mice „Facerea lumii". Aceasta 
și-a cîștigat o extrem de largă a- 
preciere prin strălucita idee pe 
care este axată, prin inventivita
tea neobosită a creatorului ei, ca
re face din fiecare pagină a e- 
popeii un adevărat motiv comic, 
prin maniera originală prin care 
sînt executate desenele.

Traducerea tipărită de Editura 
Meridiane cuprinde prezentarea o- 
perei graficianului și 25 reprodu
ceri din lucrările lui.

dimineața
găsește aproape

Muzeele din București
de Marin Mihalache

324 pag., 25 lei

Cartea prezintă cititorului bo
gatul patrimoniu păstrat în cele 
peste 40 muzee din București. Un 
loc important este acordat muze
elor și colecțiilor de artă, textul 
fiind ilustrat eu reproduceri după 
cele mai valoroase lucrări.

Sînt, de asemenea, descrise mu
zeele de artă populară și etnogra
fie, muzeele de istorie, cele știin
țifice, Muzeul literaturii romîne, al 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale", „George Enescu", precum 
și Casa memorială Nbttara.

Autorul reușește să dea 
prețios îndrumar vizitatorului 
zeelor bucureștene, ajutînd
aceasta să facă mai bine cunoscu
tă dezvoltarea culturii materiale și 
spirituale a poporului romîn și 
contribuția sa originală la civili
zația și cultura universală.

Textul este însoțit de
ilustrații. Cartea a apărut în lim
bile romînă și franceză,

un 
mu- 
prin

93 de

urmînd 
să apară, foarte curînd, ediții în 
limbile rusă, germană și maghiară.

(Agerpres)

lucrările exterioare hi centrul atenției pe șantiere!

au 
trecute pentru re- 

blocurile A 1 și A 2. 
să nu-și precupețească 
pentru îndeplinirea in- 
înaint» de termen a 

pe anul 1963. 
angajament j 
angajam sfii ’

necalificați. Comasînd 
misi în mari brigăzi 
s-ar putea rupe din e-

Zilele frumoase ale toamnei 
crează posibilitatea ca pe șantie
re să se poată munci din plin la 
lucrările exterioare. Printre aces
te lucrări se numără drumuri, alei, 
trotuare, canale și rețele termice, 
degajarea surplusului de pămînt, 
tencuieli exterioare etc. De reali
zarea acestor lucrări depinde în 
mare măsură îndeplinirea planu
lui pe șantiere, terminarea com
pletă a noilor cvartale de locuințe.

Asemenea lucrări se execută în 
prezent pe toate șantierele din 
Valea Jiului. Bunăoară la Petro
șani în cartierul Livezeni a înce
put asfaltarea drumului de acces 
între blocurile B—C, 
s-a trecut la tencuirea 
a blocului 3, la Lupeni
ză la drumurile din fața 
A 1, A 2 și A 3.

Volumul lucrărilor 
aflate în curs de execuție pe șan
tierele noastre este însă mult prea 
mic față de necesități. Cauza ?

— N-avem muncitori suficienți 
— spune inginerul Beloiu Nicolae, 
șeful șantierului Lupeni, căutînd 
să motiveze ritmul lent al acestor 
lucrări. Dar, pe șantier există în 
cadrul diferitelor formații de zu
gravi, mozaicari etc. peste 400 de

muncitori 
formațiile 
complexe, 
fectivul lor peste o sută de mun
citori necalificați care să fie apoi 
repartizați la lucrările exterioare. 
Șantierul mai este dotat eu un ex
cavator pe pneuri și un puternic 
buldozer „Kirov", însă aceste ma
șini sînt folosite numai într-un 
singur schimb pentru că mecani
cul Brîndușa nu se îngrijește de 
utilizarea lor din plin. Iată deci 
posibilități nefolosite ! Din această 
pricină lotul de amenajări exteri
oare condus de maistrul
Petru înaintează cu viteza... mel
cului : el n-a terminat încă 
najările 
pe cele 
nu le-a 
in curs
le-a oprit complet.

Pe șantierul Vulcan s-a acumu
lat o experiență bună în ce pri
vește tencuielile exterioare. Chiar 
înainte de a se ridica complet noul 
bloc, schela este montată în jurul 
lui și se încep tencuielile de jos 
în sus ! Ca urmare, cînd blocul 
este ridicat complet și se decofrea- 
ză cornișa, tencuitorii și execută 
ultimul palier de tencuială. Con-

Stoica

structorii din Petroșani pot aplica 
această experiență la blocul C 5. 
In schimb, la Vulcan, ca și la Pe
troșani și Petrila, au rămas în urmă 
lucrările de nivelări, de trotuare, 
alei, drumuri. Și la aceste lucrări 
trebuie depuse eforturi serioase 
pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă. La Vulcan trebuie încheiată 
amenajarea întregii incinte a I-a 
(blocurile 1, 2, 5, 6, 7, 8), rețeaua 
termică la incinta a II-a,- la Pe
troșani urgentată construcția dru
mului de la centrala termică, a a- 
leilor între blocurile din seria C, 
asfaltarea străzilor etc.

Lucrările exterioare au o mare 
importanță pe fiecare șantier, căci 
fac 
lor,
nu 
De
predate în folosință odată cu res
pectivele blocuri. Folosind din plin 
zilele frumoase ale toamnei pre
cum și mijloacele existente, con
structorii pot executa un mare vo
lum de asemenea lucrări, înainte 
de începerea anotimpului ploios. 
Pentru aceasta trebuie însă mai 
mult interes decît pînă acum, căc> 
timpul nu așteaptă !

ȘT. MIHAl

ame- 
exterioare la blocurile A, 
de la blocurile E, F. D nici 
început, iar pe cele aflate 
de execuție la blocul 9

la Vulcan 
exterioară 
se lucrea- 
blocurHor

urgentate 
termică 
încălzirea in- 
vor executa 

și parchetări.

care sa va 
terioaralor unde 
tencuieli,
Repartizarea maiștrilor pe brigăzi, 
împărțirea și organizarea acestora 
din urmă pe lucrări în ordinea 
urgenței lor sînt, 
problema care se 
grabnic.

de asemenea, 
car rezolvate

I
I

N. CARLAONȚ 
corespondent

exterioare

parte din ansamblul cvartale- 
iar fără terminarea acestora 
pot fi predate noile blocuri, 
aceea, ele trebuie terminate și
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Lucrările sesiunii 
Adunării Generale a O.ÎK.U.

Naționalizarea a trei 
cotidiene algeriene

Preșe- 
al Comitetului Politic a fost 

Cari Schurmann (Olanda).
fost aleși apoi în unanimi- 
prof. Mihail Hașeganu, (R.

NEW YORK 18 (Agerpres)
In prima ședință a Adunării 

Generale a O.N.U., care a avut 
loc la 17 septembrie, după alege
rea președintelui sesiunii Adună
rii Generale, s-a trecut la alegerea 
președinților comitetelor, 
dinte 
ales

Au 
tate :
P. Romînă) — președinte al Co
mitetului politic special,- Ismael 
Thaibe (Indonezia) — președintele 
Comitetului nr. 2 (pentru proble
mele economice și financiare), 
Humberto Diaz Casanueva (Chile) 
— președintele Comitetului nr. 3 
(pentru problemele sociale, uma
nitare și culturale); Așkar Marof 
(Guineea) — președintele Comite
tului nr. 4 (de tutelă și pentru 
problemele teritoriilor neautonome); 
Milton Gregg (Canada) președin
tele Comitetului nr. 5 (pentru pro
blemele 
tare); . 
tina) 
nr. 6

Au 
cepreședinții Adunării Generale — 
cei cinci mebri permanenți ai Con
siliului de Securitate — precum 
și R.P. Bulgaria, Camerun, Islanda 
Turcia, Somalia, Siria, Cipru și 
Salvador.

Președintele, cei 13 vicepre
ședinți, președintele Comitetu
lui Politic și președinții comite
telor Adunării Generale constituie 
Comitetul General al Adunării 
care s-a întrunit 
miercuri pentru 
de zi a sesiunii.

Recomandarea 
M. Hașeganu să 
a fost făcută de reprezentantul 
Ecuadorului Leopold Benites, care 
la sesiunea din anul trecut a fost 
președinta al Comitetului Politic 
Spscial. Propunerea a fost susți-

se
co

zi 
im- 
Ro-

FRAGA 18 (Agerpres)
Secretariatul Federației Sindicale 

Mondiale a dat publicității o de
clarație în care cheamă pe oa
menii muncii și sindicatele din în
treaga lume să lupte pentru interzice
rea tuturor experiențelor atomice, a- 
dică pentru încetarea și a expe
riențelor subterane, pentru distru
gerea stocurilor de arme atomice 
și cu hidrogen, pentru înfăptui
rea dezarmării generale și totale. 
Secretariatul F.S.M. 
guvernul S.U.A. să 
fără alte amînări 
subterane. /

In același timp 
F.S.M. protestează

a
innucleare 

Secretariatul

a cerut ca 
pună capăt 

experiențelor

Secretariatul 
împotriva pro-

i actelor guvernului francez de 
efectua experiențe 
zona Pacificului.
F.S.M. sprijină inițiativa sindicate
lor din Noua Zeelandă și Austra
lia, din Chile și Peru, îndreptată 
împotriva planurilor de efectuare 
a unor noi experiențe atomice de 
către guvernul francez, condam
nate de toate organizațiile sindi
cale din Franța.

F.S.M. reafirmă că Tratatul de 
la Moscova constituie un pas 
important înainte pe calea spre 
destinderea încordării internațio
nale, spre stabilirea unei atmos
fere de coexistentă pașnică, spre 
dezarmarea generală și totală.

zilei de 17 septembrie.
Alia, membru
Frontului de

a anunțat la

în Biroul 
eliberare 

postul de 
ziar e, — 
,,L' Echo

ALGER 18 (Agerpres)
In seara

Hadj Ben 
politic al 
națională,
radio algerian că trei 
„La Depeche d' Algerie" 
d’ Oran" și „La Depeche de Con
stantine" au fost naționalizate. 
Cele trei cotidiene aparțineau unor 
europeni, foști membri în Parla
mentul francez din partea Algeriei.

-=o

care: dezarma
și totală, încetarea 
nucleare, situația în 
îndeplinirea Declara-

o
Trupe nord-americane 

în Honduras

administrative și buge- 
Jose Maria Ruda (Argen- 

— președintele Comitetului 
(pentru problemele juridice), 
fost aleși, de asemenea, vi-

nută de Ambasadorul Ghanei, 
Alex Quaison-Sackey.

Vorbitorii au subliniat că rolul 
pozitiv jucat de Republica Popu
lară Romînă în diferite organis
me ale O.N.U. îndreptățește Adu
narea Generală să-și formeze 
convingerea că este bine să 
încredințeze conducerea unui 
mitet pe a cărui ordine de 
se află probleme deosebit de 
portante reprezentantului R.P. 
mine.

Comitetul General al Adunării 
Generale O.N.U. care s-a întrunit 
în dimineața zilei de miercuri, a 
recomandat înscrierea pe ordinea 
de zi a sesiunii a unui număr de 
probleme printre 
rea generală 
experiențelor 
1 egătură cu
ției cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor co
loniale, restabilirea drepturilor le
gitime ale R.P. Chineze în O.N.U., 
politica de apartheid a guvernului 
sud-african, violarea drepturilor 
omului în Vietnamul de sud, si
tuația din Rhodesia de sud, crea
rea unei zone denuclearizate 
America Latină, probleme de 
din economic, social, bugetar,

In cursul ședinței a luat cuvîn- 
tul și reprezentantul permanent al 
R.P. Romîne la O.N.U., Mihail Ha
șeganu, președinte al Comitetului 
politic special.

Viitoarea ședință a Adunării 
Generale are loc joi 19 septem
brie, la ora 16,30 (ora Bucureștiu- 
lui).

In sprijinul constituirii unei zone 
denuclearizate în nordul Europei

în
or-
etc.

în cursul zilei de 
a stabili ordinea

ca ambasadorul 
ocupe acest post

OSLO 18 (Agerpresj
Cercuri largi ale opiniei publice 

norvegiene sînt nemulțumite de 
poziția adoptată de Wikborg mi
nistrul afacerilor externe al Nor
vegiei, la recenta conferință de 
la Stockholm a miniștrilor aface
rilor externe ai țărilor nordice, 
unde el s-a opus discutării pro
blemei constituirii unei zone de
nuclearizate în nordul Europei.

Organizația norvegiană „Campa
nia împotriva armei atomice" a 
dat publicității o declarație în 
care se pronunță în sprijinul pro
punerii președintelui Finlandei, 
Kekkonen, de a se constitui o 
zonă denuclearizată în nordul Eu
ropei. „Ne exprimăm uimirea șl 
dezamăgirea față de poziția Nor
vegiei, se spune în declarație. Es
te insuficientă o simplă constatare

că Nordul este, în fond, o zonă 
denuclearizată. Principalul este ca 
Nordul să rămînă denuclearizat și 
acest lucru trebuie consemnat în- 
tr-un document". In declarație se 
subliniază că o zonă denucleari
zată în nordul Europei ar cores
punde spiritului Tratatului de la 
Moscova pe care Norvegia 
semnat.

MANAGUA 18 (Agerpres)
Recent au sosit în Honduras de

tașamente militare americane spe
ciale care vor fi folosite pentru 
lupta împotriva Frontului de eli
berare națională din Nicaragua.

Armata din Honduras și garda 

națională din Nicaragua organizea

ză sub comanda unor ofițeri ame-

ricani operațiuni comune împotriva 

patrioților din Nicaragua.

C. E. C. O. întîmpină greutăți
în domeniul producției de cărbune

BRUXELLES 18 (Agerpres)
Ziarul

comunică
Hellwing,
C.E.G.O.
a Cărbunelui și Oțelului), a

„Suddeutsche 
din Bruxelles 

membru al 
(Comunitatea

Zeitung" 
că dr. F.

Comisiei 
Europeană 

ela-

Raportul lui U Thant cu privire 
la retragerea trupelor O.N.U. din Congo
NEW YORK 18 (Agerpres)
Secretarul general al O.N.U. U 

Thant, a adresat Consiliului de 
Securitate un raport în care anun
ță că va continua să pună în a- 
plicare planul de retragere a for
țelor O.N.U. din Congo. Potrivit 
planului, arată U Thant, trupele 
O.N.U. trebuie retrase din Congo 
pînă la sfîrșitul acestui an, în po
fida faptului că președintele gu
vernului central congolez, Adoula, 
a cerut menținer i trupelor O.N.U. 
pînă în luna iulie a anului 1964.

’ Totodată, U Thant împărtășește 
ideea că , în Congo există încă o si
tuație nesigură", date fiind intențiile 
lui Chombe care „așteaptă retra
gerea trupelor O.N.U. pentru a 
trece la acțiune".

Statele Unite, prin intermediul 
purtătorului de cuvînt al Departa
mentului de Stat, au declarat că 
sprijină cererea primului ministru 
Adoula cu privire 
forțelor O.N.U. în 
niind necesitatea 
fața condițiilor încă 
tente în Congo".

Poziția actuală 
tele Unite, care 
acord cu părera 
tenționează să-și 
împotriva
este în vădită contradicție cu poziția 
lor anterioară cînd. după cum se 
știe, S.U.A. au fost acelea care 
au tolerat activitatea secesionistă 
a acestuia.

la menținerea 
Congo, subli- 
„prudenței în 
nesigure exis-

Sta
de

adoptată de 
se declară 
că Chombe in- 

reia acțiunile
guvernului congolez.

o

Industria textilă americana 
este cuprinsă

WASHINGTON 18 (Agerpres) 
După cum anunță agenția UPI, 

în momentul da față industria tex
tilă americană sa află într-o si
tuație de stagnare. Referindu-se 
la dificultățile prin care trece a- 
ceastă ramură a economiei Chris
tian Herter, negociator principal 
din partea președintelui S.U.A. în 
problemele de comerț, a declarat 
că în prezent nu se întrevăd nici 
un fel de speranțe încurajatoare 
pentru industria textilă.

S3

de stagnape
După cum declară președintele 

întreprinderilor textile 
Ruffin, această situație 
terminată de faptul că 
textile americane sînt 
tot mai mult pe piața 
externă de produsele
textile din alte țări. Față de a- 
ceastă situație îngrijorătoare, Ru
ffin a cerut guvernului să ia unele 
măsuri de protejare a produselor 
textile americane pe piața internă.

americane, 
este de- 
mărfurile 
concurate 

internă și 
fabricilor

borat un raport din care rezultă 
că multe mine de minereu de fier 
din țările C.E.E. (Comunitatea E- 
conomică Europeană), „nu sînt 
capabile să facă față concuren
tei, deoarece producția lor este 
mai scu'mpă cu 20 la sută decît 
a altora". Soluția recomandată 
constă în închiderea acelor ex
ploatări de minereu de fier care 
nu se află în imediata apropiere 
a centrelor de prelucrare. C.E.C.O. 
întîmpină greutăți și în domeniul 
producției de cărbune. Astfel, zia
rul „Frankfurter Allgemeine Zei
tung" arată că numai în luna au
gust 
mai 
luna 
tone
lui 1962.

In opt luni ale anului 
ducția de cărbune a fost 
față de aceeași perioadă 
1962 cu 4 070 000 tone.

Ziarul subliniază că la 
situație au contribuit și 
muncitorilor mineri din 
care au avut loc în lunile 
aprilie a.c.

TOKIO. „Tratatul de la Mosco
va privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă constituie un prim pas pe 
calea spre interzicerea multilate
rală a experiențelor nucleare" — 
a declarat Tomomi Narita, secre
tarul general al Partidului Socia
list din Japonia, într-o convorbire 
avută la redacția săptămînalului 
„Siakai Simpo", organ al Partidu
lui Socialist din Japonia.

CIUDAD DE MEXICO. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, la opt mile sud de locali
tatea Salinas din Mexic, un tren 
a lovit un camion în care se a-. 
flau mai mulți muncitori agricoli 
In urma accidentului peste 20 de 
muncitori agricoli 
viața, iar alți 30 au

și-au pierdut 
fost răniți.

producția de cărbune a fost 
mică cu 980 000 tone față de 
precedentă și cu 
față de luna august a

1 040 000
anu-

1963 
mai 
a anului

pro 
mică

anunță că 
în regiunea

Ziarele 
de față

Indio din statul Fal-

CARACAS, 
în momentul 
muntoasă El
con au loc lupte între trupele gu
vernamentale și poliție, pe de o 
parte, și detașamentele de partizani, 
pe de altă parte.

această 
grevele 
Franța 
martie-

CARACAS. După cum a anunțat 
Ministerul Afacerilor Interne al 
Venezuelei, a fost arestat Antonio 
Garcia Ponce, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist din 
V enezuela.

NEW YORK. La 17 septembrie.

& A. Lupta anti rasistă
NEW YORK 18 (Agerpres) 
Mii de cetățeni de culoare 

albi din localitatea 
(Alabama) au participat la
18 septembrie la funeraliile 
patru copii asasinați într-o 
rică baptistă în timpul

pasul pe loc". Singurul 
obținut este că luni seară 

arestați doi rasiști 
asasinat un alt copil 
un foc de carabină.

albi
ne-

Ei

asupra statelor de sud ale S.U.A. 
— Texas și Louisiana — s-a abă
tut un puternic uragan însoțit de 
ploi torențiale. Potrivit unui co
municat al Ministerului Agricultu
rii al S.U.A., inundațiile au cau
zat mari pagube culturilor de orez^^ 
Potrivit agenției UPI, aceste 
gube sînt evaluate la aproxima» 
tiv un milion de dolari.

francez 
nu va 

la sfîr-

PARIS. Cunoscutul actor 
Jean Gaben a anunțat că 
mai juca în niciun film de 
șitul anului din motive de sănă
tate.

Jean Gaben care are 59 de ani 
a jucat în peste 70 de 
„Monsieur" în regia lui 
Chanois, a cărui turnare 
cepe în octombrie, va fi 
său film.

filme. 
Paul le 
va în- 
ulti'mul

anunțăBELGRAD. După cum 
agenția Taniug, la 17 septembrie. 
Iosip Broz Tito președintele R.S.F. 
Iugoslavia, a plecat pe calea ae
rului într-o vizită oficială într-o 
serie de țări ale Americii Latin? 
— Brazilia, Bolivia, Chile și Me
xic.

După vizita oficială 
Americii Latine, la 17 
președintele Iosip Broz 
face o vizită neoficială
hington unde se va întîlni cu pre
ședintele S.U.A. John Kennedy.

☆

La 18 septembrie, președintele 
Tito a sosit la Brasilia. El a fost 
întîmpinat de președintele Brazi
liei, Joao Goulart.

în țările 
octombrie 
Tito va 
la Was-

continuă
și

Birmingham 
17 și 
celor 
bise- 
aten-

tatului cu bombe, pus la cale de 
rasiștii din acest oraș, duminică. 
Agenția France Presse mențio
nează că cortegiile funebre s-au 
desfășurat în liniște, fără inciden
te, potrivit hotărîrii populației de 
culoare de a nu se lăsa provo
cată de rasiști. Intre timp, potri
vit aceleeași agenții „ancheta des
chisă de către F.B.I. în legătură 
cu atentatul comis duminică pare

să bată 
rezultat 
au fost 
care au 
gru cu
și-au recunoscut vina.

Burke Marshall, adjunct al 
nistrului justiției, care a fost 
mis de către ministrul 
Robert Kennedy, la 
îndată după atentat, 
marți la Washington, 
zentat ministrului un 
pra misiunii sale.

Agenția relevă că
tenționează să obțină retragerea 
din Birmingham a trupelor gu
vernatorului rasist al statului Ala-

mi- 
tri- 

justiției, 
Birmingham

s-a întors 
unde a pre- 
raport asu-

Marshall in-

bama, ceea 
ar ajuta la

Agențiile 
Washington 
zații care . 
marș împotriva 
august de la Washington, 
în prezent proiectul
,marș al 

duminica 
în s emn 
tentatului 
mingham. 
purtător de cuvînt al conducerii 
mișcării populației de culoare, or
ganizatorii marșului intenționează 
să încheie acest marș în fața 
Casei Albe.

ce, după părerea sa, 
destinderea atmosferei, 

presă anunță din 
cele zece 
patronat 

segregației,

de
că

au
organi- 
marele 
din 28 
inițiază

unui nou 
tăcerii" care să aibă loc 
viitoare în capitala SUA. 
de protest împotriva a- 
cu bombe de la Bir- 
Potrivit declarației unui
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