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1 Brigada de pregătiri în steril condusă de minerul I'lieș Ioan de 
la sectorul III investiții al minei Uricani deține drapelul de brigadă 
evidențiată în întrecerea socialistă.

IN CLIȘEU: Șeful brigăzii, II ieș loan (al treilea din dreapta) 
împreună cu unii din tovarășii săi din brigadă, într-un moment de 
odihnă.

sstess sites:

PRIN VALEA
Succesele minerilor 

din Lupeni
Brigăzile miniere ale sectorului 

evidențiat în întrecere de la mina 
Lupeni, sectorul III, a-u extras în 
prima jumătate a lunii septembrie 
1880 tone cărbune peste prevede
rile planului. Numai din abatajele 
frontale în care lucrează brigăzile 
conduse de Petre Constantin, Ghi- 
oaîtcă Sabin, Ghioancă loan și As
ia'» Ioan au fost extrase peste 
plan 1312 tone cărbune.

Succese de seamă au obținut și 
brigăzile de la pregătiri conduse 
de Vlad Dumitru, Olteanu Alexan
dru și Onișor Nicolae, iar brigăzile 
de la abatajele cameră ale secto
rului I A printre care cele condu
se de Tăios Ioan, Velek loan și 
Gligor Nicolae, au dat peste sar
cinile de plan mai bine de 350 
tone cărbune.

Din abatajele sectorului I B, în 
aceeași perioadă, au fost trimise 
la suprafață 367 tone cărbune 
peste plan. La acest rezultat au 
contribuit în mod deosebit brigă
zile conduse de Băcanu Sava, Ciu- 
ciu Andrei, Koos Ladislau și al
tele

A. MICA 
corespondent

Pregătîri 
centrii iarnă

Preparatorii din Petrila fac pre
gătiri intense pentru ca intempe
riile iernii să nu le creeze greu

tăți în desfășurarea procesului de 
preparare și transport a cărbune
lui.

In cadrul pregătirilor de iarnă 
cel mai mare volum de lucrări î1 
are de efectuat echipa priceputu 
lui instalator Phol Anton.

Pină în prezent această echipă 
.i reparat ventilele de aburi de la 
distribuitor, a instalat o conductă 
de naftenat, prevăzută cu cămașă 
de aburi.

De asemenea, echipa de insta
lații a verificat întreaga rețea de 
apă, aer comprimat și aburi și a 
trecut la izolarea porțiunilor ne
izolate.

Recent, această harnică echipă 
a terminat montarea unui calori
fer la cisterna de naftenat, pentru 
evitarea înghețării naftenatului în 
perioada de iarnă.

CONSTANTIN BADUȚA 
corespondent

Constructorii 
lotului II Luoeni 

își respectă 
angajamentul

După predarea, școlii cu 16 săli 
de clasă, colectivul de construc
tori de pe lotul II al șantierului 7 
construcții Lupeni a trecut la fi
nisarea blocului H avînd ca obiec
tiv darea lui în folosință cu 3 zile 
mai devreme față de termenul pre
văzut — adică la 1 octombrie.

Conducerea lotului s-a îngrijit
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Pentru noua
stagiune

Colectivul Teatrului de stat din 
Petroșani se pregătește intens pen
tru deschiderea noii stagiuni. De 
menționat că deschiderea noii sta
giuni corespunde cu împlinirea a 
15 ani de activitate a teatrului mi
nerilor. Cu această ocazie va fi 
prezentat un spectacol festiv cu 
drama istorică în versuri „Despot 
Vodă" a lui Vasile Alecsandri, din 
distribuția căreia face parte între
gul colectiv al teatrului și piesa 
în premieră „Ancheta" de Al. 
Voitin, în regia lui Marcel Șoma.

- = © = _

Sporește numărul 
depunătorilor la C.E.C.

In Valea Jiului numărul depu
nătorilor pe librete C.E.C. este în
tr-o continuă creștere. Față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, volumul depunerilor a cres
cut cu 25 la sută revenind aproape 
un libret C.E.C. pentru fiecare lo
cuitor. De asemenea, numărul de
punătorilor a crescut față de a- 
nul trecut cu peste 3000 de oameni.

JIULUI
de buna organizare a muncii la 
acest bloc, care cuprinde 60 apar
tamente și astfel s-a reușit ca la 
majoritatea lucrărilor de finisaje 
să se realizeze un avans de 5 zile, 
față de 
brigăzile 
Ferăstrău 
Mogoșan 
terminat 
efectuat 
vopsitorii. La rîndul lor brigă
zile de parchetari conduse de 
Moise Ioan, Lăpădătescu Ioan șl 
Anghel Constantin au montat par
chetul în proporție de 85 la sută. 
Mozaicarii, în frunte cu Smaranda 
Constantin, Rusu loan și Cojan 
Ștefan au terminat de turnat mo
zaicul și în prezent lucrează la 
frecarea lui. De asemenea, tîmpla- 
rii conduși de Boștină loan, zilele 
acestea au terminat de montat 
tîmplăria, iar instalatorii de apă 
conduși de Istodor Vintilă au mon
tat obiectele sanitare mari. In pre
zent ei lucrează la montarea 
biectelor de sticlă și aluminiu, 
stalatorii de încălzire centrală, 
frunte cu Smith Gheorghe, au 
cheiat lucrările aferente, urmtnd 
doar să facă proba la cald.

După cum se prezintă mersul 
lucrărilor, constructorii blocului H 
își vor respecta angajamentul 
luat, de a-1 da în folosință cu trei 
zile mai devreme.

graficul de lucrări. Aici 
de zugravi conduse de 
loan, Berciu Gheorghe, 

loan și Bătinaș Isailă au 
zugrăvitul, mai avînd de 

ultimele lucrări de
La

parchetari conduse
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Citiți în pagina IV-a:
• Lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
• Ziarul englez „Times" despre greva minerilor din Spania.
• Sesiunea Asociației internați onale a securității sociale.
• Demisia guvernului norvegi an.
• întrevedere Schroder-Rusk.
• Interviul acordat de Spaak posturilor de radio-televiziune vest- 

germane.

Cariera Bănită are nevoie de mai multe 
vagoane pentru transportul calcarului
Cariera de calcar Banița îste 

una din numeroasele noastre 
unități economice a cărei pro
ducție constituie materia primă 
pentru alte întreprinderi din țară. 
De aceea, livrarea ritmică a cal
carului extras din carieră are o 
importanță deosebită. Cum sînt 
asigurate mijloacele de transport 
necesare ?

In luna septembrie din carieră 
trebuie livrate 13 800 tone piatră 
de calcar combinatului siderurgic 
Hunedoara, 11 800 tone la uzinele 
„Victoria" Călan. Ținînd cont 
de sarcinile mari ce le re
vin, brigăzile de muncitori de la 
cariera Banița au luat toate mă
surile pentru asigurarea produc
ției ritmice de calcar. Muncitorii 
carierei au extras zi de zi cal
carul planificat, de bună calitate 
și cu granulația prevăzută de ne
cesitățile unităților siderurgice. 
Cînd a trebuit însă ca să-și expe
dieze producția, s-au lovit de 
greutăți neprevăzuta: nu aveau 
vagoane!

Spre exemplu, în primele 13 
zile din această lună, cariera Bă
nită a primit numai 311 vagoane 
pentru calcarul metalurgic și 202 
vagoane pentru calcarul brut. Ca 
urinar e, la 
Bănița avea 
calcar, plus
pectiva ^i îneît a fost necesar să 
fie depozitată pe pămînt căci 
silozurile erau pline. Gara C.F.R. 
Bănița întîrzia cu punerea la dis
poziție a^ vagoanelor necesare 
pentru încărcare! In acest timp, 
directorul uzinelor „Victoria" Că
lan s-a deplasat personal la Ba
nița să vadă de ce nu vin tran
sporturile de piatră de calcar, a- 
tît de necesare elaborării fontei.

mijlocul lunii cariera 
în stoc 3000 de tone 
producția din res-
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40 000 de cărți citite
au fost 
de către

40 000 de diferite cărți 
împrumutate în acest an 
cei peste 2600 de cititori înscriși 
în fișele bibliotecii centrale oră
șenești din Petroșani. La numărul 
mare de cărți oitite, au contribuit 
și cele 35 de acțiuni desfășurate 
cu cartea cum sînt: recenzii, sim
pozioane literare, 
prezentări de cărți, lecturi literare 
cu copiii, < 
altele la care au participat peste 
3 000 de oameni ai muncii din o- 
rașul Petroșani. De remarcat 
majoritatea acestor aețiuni 
desfășurat în întreprinderi.
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( S-a-u întîlnit din întîmplare. 
( Stăteau pe o colină. Privind la 
( edificiul socialist își întorceau 
S gîndul pe distanța ultimilor ani- 

scurși pe șantier. Unul dintre ei 
7 izbucni într-un rîs năvalnic. Și-a 
I amintit omul de una din pri

mele lor pățanii cu haz.

Atunci, prin toamna lui '961 
urma ca într-o zi anume, adică 
într-o miercure, Jiul să fie mu
tat de pe vechea lui albie mile
nară. Oamenii i-au săpat făgaș 
nou pe distanță de sute și sute 
de metri și mai rămînea pentru 
acea zi. de escavat, o scurtă 
porțiune. Se pregăteau eu toții 
să sărbătorească prima victorie 
pe șantier. Au anunțat ministe-

A E A ...
rul, invitînd un martor „ocular", 
au dat de veste cinematografiei 
din București cu gîndul ca un 
reporter să imortalizeze pe pe
liculă acest eveniment.

Toate , pregătirile pentru săr
bătoare erau făcute. Dar iată 
că sărbătorirea victoriei a venit 
pe neașteptate, nechemată. Cu 
trei zile înaintea zilei stabilite 
se isoase o ploaie torențială. Se 
spunea chiar că pe undeva pe 
aproape „s-au rupt norii". In 
numai un ceas Jiul crescuse cu 
un metru și jumătate și • apele 
lui mînioase au curățat din sale,

C. M.

(Continuare în pag. 3-a)

Problema asigurării ritmice a 
vagoanelor pentru cariera Bănița 
se pune de mai mult timp. Or
ganele C.F.R. nu respectă obliga
țiile ce le revin : zile întregi nu 
dau nici un vagon, apoi dintr-o 
dată bagă la rampă un convoi 
de 50—100 vagoane creînd astfel 
pentru conducerea carierei situa
ții imposibile (în 6 ore să se în
carce 50 vagoane) îneît se ajun
ge la plata locațiilor, ceea ce 
grevează prețul de cost al pro
ducției.

Buna desfășurare a transportu
lui pietrei de calcar de la Bănița 
cere ca zilnic cariera să fie a- 
provizionată cu 55—60 vagoane a 
20 tone fiecare, puse la rampă 
pentru încărcat în mai multe tran
șe. Totodată 
această gară 
comotive de 
bage și să
la rampă după necesitățile carie
rei.

Organele C.F.R. care răspund de 
această problemă (R.V.S., și 
R.C.M.
gării Bănița și 
Timișoara) au datoria să dea 
atenția rezolvării problemei 
aprovizionări cu vagoane a 
rei Bănița. Să se dea mai 
atenție satisfacerii necesităților de 
transport ale carierei Bănița, căci 
calcarul este așteptat de siderur- 
giști.

se face simțită 
necesitatea unei 
manevră care 

scoată vagoanele

în 
lo- 
să 
de

problemă (R.V.S., 
din Petroșani, conducerea 

regionala C.F.R. 
toată 
bunei 
carie- 
multă
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Brigadierul Bria loan a bene
ficiat de un concediu mai înde
lungat. In timpul cit a lipsit, bri
gada sa a fost încredințată unui 
elev și ortac al său, Pop < 
vrilă. Pop a întrecut orice 
teptări. Colectivul condus de 
a continuat luni de-a rîndul 
se alirme printre brigăzile 
frunte ale minei, i-a fost acor
dat drapelul de evidențiată în 
întrecerea socialistă, iar briga
dierul, alături de ortaci, a apărui 
fotografiat la ziar. Bria, însănă- 
toșindu-se, a venit să reia mun
ca la locul vechi, cunoscut. Dar 
s-a întîmplat să fie altfel.

...Biroul organizației de 
dezbatea situația unei 
codașe. Șeful brigăzii era 
născător al lucrului în 
dar nu prea se pricepea 
meni, lună de lună a rămas cu 
brigada sub plan, in iulie cu a- 
proape 950 de tone de cărbune. 
Bria, abia reîntors din concediu, 
era de față ; ca membru al bi
roului. in urma discuțiilor s-a 
ajuns la concluzia că este ne
voie de un nou șef de brigadă 
și in acest fel i s-a propus lui 
Bria să preia conducerea brigăzii 
codașe. Adevărul este că s-a 
cam codit la început. Ii părea 
rău de ortacii cu care lucrase 
atifia ani, cu care obținuse îm
preună atitea succese ; 
cuse atit de 
ii părea rău 
I. Gheorghe 
t are harnici.
mult. A primit. Mai
Uricani brigăzi codașe au preluat 
și alți mineri: Maxim loan, Cri- 
șan Ioan, Cazan Stelian.

Din primele zile, realizările 
brigăzii de la abatajul cameră 
nr. 13 dovedeau că aici trebu
rile sint conduse de un om ho- 
tărit să facă treabă. După o săp- 
tămină de lucru oamenii lui Bria
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VALENTIN CÎRSTOIU
corespondent
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Laboranta lake.© c
0Margareta stăpî- 

nește bine tainele 
profesiunii sale. 
Iat-o efectuînd de
terminarea carac
teristicilor fizico- 
mecanice ale firu
lui de mătase 
produs în Viscoza 
Lupeni,

ii cunos- 
bine. Dar mai ales 
de Pop

pentru
Dar n-a

și de Opriș 
că ei sînt 

șovăit prea 
ales că la

F. VESA
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cÂr trebui tur de aetioitate
Seară de seară, clădirea clubu

lui sindicatelor din Petroșani este 
scăldată în lumină. Oameni multi, 
de vîrste și profesii diferite își 
poartă cu plăcere pașii spre club. 
Ii atrage aici biblioteca cu peste 
18 000 de volume, jocurile de șah. 
de biliard, acțiunile ce se organi
zează Ia c iub.

Pentru unii a devenit aproape
Q necesitate ca in iiecare seară
să treacă pe la club, să joace
o partidă de șah! sau de biliard,
să împrumute o carte bună.

Așa a lost într-una din serile
trecute. Artiștii amatori Își termi
naseră repetițiile și o porniseră 
spre casă. Dar activitatea clubului 
continua. In sala de șah, iubitorii 
Sportului minții, aplecați asupra 
meselor, începuseră dispute aprige.

Animație mare era și in sala 
de biliard Tacurile loveau fără... 
milă in bilele colorate care, 
puse, alergau dintr-un capăt 
altul al mesei.

— Nu-s în mină bună azi
pace — își scuză stlngăcia mînu- 
irii tacului un bătrîri cu tîmplele 
argintii.

— Nu-i bai, Joji baci, poate 
inline ești în... formă și dai mai 
bine — căută să-1 liniștească un 
coechipier.

De la bibliotecă plecase ulti
mul cititor. Părea cam abătut. Nu 
luase nici o carte. Venise cam 
tîrziu. Biblioteca era deja închisă.

— Știfi, se adresă el unui 
noscut. Am mai fost odată 
dar tot închisă am găsit-o. 
are nici un program pe ușă.

Și avea periectă dreptate 
torul. Nu se poate spune că 
bliotecara clubului central al 
dicatelor din Petroșani nu
cește conștiincios. Dimpotrivă, 
fiecare dată ea servește cu plă
cere și promptitudine pe fiecare, 
recomandă cărțile cele mai bune 
și utile. Numărul mare de citi
tori înregistrat la bibliotecă de 
la începutul anului se datorește 
în cea mai bună parte ei — bi
bliotecarei. Se preocupă, de ase
menea, de organizarea de acți
uni plăcute și antrenante, de a- 
tragerea de noi cititori. Ceea ce 
nu iace însă tovarășa bibliote-

este un program de iuncțio 
a bibliotecii, pe care să-l

un

ar
Și 

ar 
să

ști cind să vina 
să restituie căr- 
iace ca act ivit a- 
fie și mai bună.

Pe ecranele cinematografelor din Valea Jiului

Tinerețea lui Maiakovski

su
in

Sini și
Se împlinesc în curînd șase 

luni de cînd clubul muncitoresc 
din Aninoasa este în reparație. 
Majoritatea încăperilor suferă mo
dificări radicale; unora li se mă
rește spațiul, altora li se înalță 
tavanul, scena va fi, de asemenea, 
lărgită și înălțată. Se va schimba 
și sistemul de încălzire a clubului; 
prin calorifere va circula nu aburi 
ci apă caldă 
micos), locul 
ră va fi luat 
rilor electrice 
fluorescente...

Intr-adevăr, 
conizate, în care va domina linia 
modernă, clubul din Aninoasa va 
fi mai frumos, mai atrăgător. Ne
cazul mare e însă că lucrările 
merg prea încet. Pe lîngă faptul 
că ele au început cu aproape o 
lună și jumătate mai tîrziu (adică 
la 15 mai în loc de 1 aprilie) se 
muncește cu un efectiv foarte re
dus de oameni calificați, ba uneori 
și aceștia lipsesc. O altă cauză 
este lipsa materialelor de con
strucție, procurarea anevoioasă a 
acestora.

Ținînd cont de timpul înaintat 
și de faptul eă de la o zi la alta 
pot începe ploile și frigul, orga
nele locale, sub a căror egidă se 
află acest așezămînt cultural, tre-

(sistem mai econo- 
podelelor de scîndu- 
de parchet, al becu- 
normale de tuburile

prin renovările pre-

cu-
azi,
Nn

citi- 
bi- 

sin-
mun- 

De

cară 
nare 
afișeze pe ușă. Este indicat 
astfel de program și foarte ne
cesar. Cititorii 
să împrumute 
file, ceea ce 
tea bibliotecii

Sau poate acest orar al biblio
tecii decurge din programul de 
activitate al clubului. Dacă-i așa, 
atunci se cuvine să-i amintim to
varășului Andras Carol, directo
rul clubului (dacă cumva nu știe), 
că la intrarea în club, pe un pe
rete stă afișat un program de 
activitate al clubului de pe luna 
iulie. Ar... cam trebui schimbat.

Dacă există un program de ac
tivitate al clubului pe luna 
tembrie el trebuie afișat, iar 
nu există, trebuie Întocmit 
pe luna... octombrie.

Pentru că este cert că
muncă numai atunci dă rezultate 
bune cind se desfășoară planifi
cat. Și în activitatea culturală tre
buie planificare, iar cei competen- 
fi s-o facă.

D. PLOEȘTEANU

sep- 
dacâ 
unul

orice

cauze obiective dar...
buie să urgenteze terminarea lu
crărilor. Va începe în curînd insta
larea curentului electric, a siste
mului de încălzire, tencuirea și a- 
șezarea parchetului, deci lucrări 
care reclamă un mare număr de 
meseriași. La aceste munci vor tre
bui mobilizate toate forțele de 
care se poate dispensa exploata
rea minieră de aici.

Darea cît mai grabnică în folo
sință a clubului este o 
care interesează pe toți 
muncii din localitate, ar 
toți să-și dea aportul.

dornici de a 
programe ar
de condițiile 
pildă, echipa 

piesa

de atunci... Iniția- 
și trebuie reluată.
pus însă pe aju- 
ca ificați de care 
față se simte ne-

problemă 
oamenii 

trebui ca 
Organi

zațiile de partid și de U.T.M. au 
mobilizat, ee e drept, de la înce
putul lucrărilor, un număr de oa
meni care au efectuat unele munci 
necalificate, dar 
tiva a fost bună 
Accentul trebuie 
torul în oameni 
în momentul de 
voie.

Terminarea lucrărilor de reno
vare a clubului din Aninoasa este 
planificată pentru data de 1 no
iembrie a. c. dar, după părerea 
constructorului, se va prelungi pî
nă prin 15 ale aceleeași luni. Mult 
prea tîrziu. Trebuie să se țină cont 
în primul rînd de spațiul restrîns 
de care se folosește clubul la ora 
actuală (două săli). De aceea darea

în folosință a clubului ar trebui nu 
amînată, ci grăbită. Activitatea cul
turală de aici nu se poate desfășura 
în momentul de față uestînjenită. 
Membrii formațiilor, 
prezenta publicului 
tistice, nu dispun 
necesare. Seara, de
de teatru care pregătește 
„Colecția" este obligată să facă 
repetiții în bibliotecă, a cărei ac
tivitate se suspendă în acest timp. 
Acesta este doar un singur exem
plu. Unde își vor desfășura, bună
oară, activitatea cursurile de croi
torie la care înscrierile sînt în toi 
și care la 1 octombrie trebuie să 
înceapă ? Unde fac repetiție for
mațiile de muzică ușoară și fan
fara, corul și brigada artistică de 
agitație, celelalte formații 
și cercuri ?

De terminarea lucrărilor 
depinde buna desfășurare 
vității culturale. Iată de 
bul din Aninoasa trebuie 
mai curînd în folosință.

artistice

la club 
a acti- 

ce, ciu
dat cît

B. I.

Realizat după motivele unei po- 
vestiri autobiografice a lui Vladi
mir Maiakovski, filmul cuprinde o 
perioadă din adolescența poetului 
petrecută împreună 
în Gruzia, în satul 
orașul Kutaisi.

Influența directă
Integru al tatălui său, cunoașterea
îndeaproape a vieții și suferințe-

cu familia sa
Bagdadi și în

a caracterului

lor poporului și a evenimentelor 
anului 1905, vor avea o mare în- 
rîurire asupra formării concepției 
revoluționare a viitorului poet.

Filmul „Tinerețea lui Maia
kovski" este o producție a stu
dioului „Gruzia-film" și rulează pe 
ecranul cinematografului muncito
resc din Vulcan între 24—26 sep. 
tembrie a. c. '

Tu ești minunată

din Petroșani va rula fil- 
produc- 
F. Ger-

un film

Incepînd de marți 24 septembrie, 
pe ecranul cinematografului „Al. 
Sahla"
mul „Tu ești minunată" o 
tie a studiourilor din R. 
mană.

„Tu ești minunată" este
muzical, rolul principal fiind inter
pretat de cunoscuta cîntăreață de 
muzică ușoară Caterina Valente.

Filmul aduce pe ecran o 
poveste de iubire dintre o 
fată dintr-un port francez 
marinar german cu care se logo
dește.

Plecînd la Hamburg în căutarea 
logodnicului, fata îl cunoaște pe 
căpitanul Chris Behrens care-i dă 
tot concursul în căutarea lui Willi. 
Pînă Ia urmă căutarea se sfîtșește 
pnin căsătoria fetei cu căpitanul.

scurtă 
tînără 
și un

IN CLIȘEU: Un cadru din film.
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La biblioteca sătească
Biblioteca sătească din Cîmpu 

lui Neag numără 1135 de cărți și 
broșuri. Bibliotecara Ploia Ana 
duce o muncă susținută pentru 
popularizarea cărții în rîndul ță
ranilor din comună. De la începu
tul anului și pînă 
bibliotecă au fost 
tori, care au citit 
cărți și broșuri.

acum la această 
înscriși 267 eiti- 
aproape 1000 de

Pe lîngă bibliotecă funcționează 
și 6 cercuri de citat cu un număr 
de 72 de persoane. Dintre aces
tea, cele mai frumoase rezultate 
au fost obținute de cercurile con
duse de tovarășele Roth Maria și 
Bărbăteanu Ana care organizează 
cu regularitate lecturi în grup din 
cărți, reviste și ziare.
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din Lonea
Printre aceștia se află 

maistru

Biblioteca clubului muncitoresc 
care au citit peste 1300®de cărți. Printre aceștia se află și 
Aurel, lăcătuș la mina Jieț, Stanici Augustin, maistru la transport 
mina III Lonea și curiera de la sec torul VI, Munteanu Rafila. Ei au 
citit de la începutul anului 40, 20 și, respectiv, 10 volume.

numără sute de cititori
Maeotă

tot dă Ur
mai mică, 

prunul din 
îmbietoare.

Niculifă stă pe prispă și răs
foiește o carte. De un ceas o 
răsfoiește. Nu vede, nu aude pe 
nimeni. In zadar îi 
coaie Zoi/a, sora sa 
în zadar își leagănă 
îata casei crengile
încărcate cu darurile toamnei. Nu 
aude nici risetele copiilor de 
la joacă, nici zgomotul mașinii 
tatălui său cu care duce zilnic 
minerii ia lucru, nici măcar pa
șii bunicului, care se apropie, 
stirnind îoșnet printre frunzele 
veștede îngrămădite de vini in 
fața casei. Tresare și se întoar
ce abia cînd aude șoapta șăgal
nică a bunicului 
rechea lui.

— Ce faci tu 
moșului ?

— Abecedarul

chiar lingă u-

aicea, băiatul

bunicule. Știi 
am primit Abecedarul și Arit
metica. Uite astea-s. Amîndouă-s 

g irumoase, dar Abecedarul... N-am 
8 văzut carte mai frumoasă. Uite 
8 cile poze și cite culori.
8

8
8
8
8
8

Vezi 
blocurile astea ? Exact așa am 
văzut și eu la Petroșani, Lupeni, 
Vulcan, și cum îmi spunea tăti
cul despre cele de la mare.

— Halal de tine Nicolae.
— De ce bunicule î

8— Apoi, tiindcă te crezi 
de cunoscător despre mare, des
pre blocuri și cite altele.

— Hai, povestește ceva despre 
mare, bunicule.

— Nu pot, fiindcă pe vremea 
mea mare- era mică, numai cît o 
baltă, nu încăpeau pe malurile 
ei de cît putini oameni.

— Ia te uită 1 Și acum marea 
s-a făcut mare 1

— Git pentru tofi oamenii și 
tofi copiii.

— Aaa, ia stai bunicule, 
știu cine a 
pentru tofi 
copiii.

— Zău ?
— Tu nu știi 1
Mare mucalit, bunicul ridică 

din sprincene.
— Nu știu.
— Atunci, te pomenești că nu 

știi nici cine mi-a dat mie căr
țile astea: Abecedarul, Aritme
tica.

Bunicul tot nu se dă pe fată. 
Iar ridică din sprincene.

Eu 
tăcut marea mare, cît 
oamenii și pentru top

Știi tu asta ?

— Nu Știu Nicuîe.
— V ai, vai bunicule 1 Se poa- 

să nu știi ? Chiar azi dimi
neață ne-a spus tovarășa învă
țătoare 
carfile...

— Ce
— Că 

Muncitoresc Romîn. 
să-i mulfumim și pentru cărțile 
astea frumoase, și pentru că ma
rea e mare, și pentru tot.

— De-ai ști tu cît mă bucui, 
școlarul moșului.

— Școlar, școlar dar ghiozda
nul încă nu l-ai văzut. Stai nu
mai nițel.

Niculiță alergă în casă și după 
o clipă se arătă în prag 
ghiozdanul și rîzind.

— Ei, ce zici bunicule f 
zici de asemenea școlar ?

— Măi, măi, ce mindru — 
minunează bunicul gindindu-se 
Înduioșat că băiatul cu 
dan din pragul casei nici 
că se află in iaja altui 
mult mai însemnat, în 
vieții.

în timp ce

v-a spus ? 
ni ie dă în

ne împărțea

dar Partidul 
Lui trebuie

cu

Ce

se

ghioz- 
nu știe 

prag 
pragul
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Mas multă exigență în exercitarea controlului 
asupra activității conducerii sectorului! I

Una din formale prin care or
ganizațiile de bază își exercită 
dreptul de control asupra condu
cerii tehnico-administrative este a- 
nalizarea în adunări generale a 
diferitelor aspecte ale procesului 
de producție, urmată de măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea ac
tivității economice.

Pe linia acestei preocupări, or
ganizația de bază din sectorul I B 
ai minei Lupeni a analizat în ulti
ma sa adunare generală ordinară 
felul în care conducerea sectoru
lui asigură folosirea resurselor de 
reducere a prețului de cost și mă
surile ce trebuie luate pentru ri
dicarea la plan a brigăzilor rămase 
în urmă.

Fiecare din aceste două aspecte 
prezintă un interes deosebit. O 
parte din brigăzile sectorului nu-și 
realizează lună de lună sarcinile 
de plan, iar în ce privește redu
cerea prețului de cost mai sînt 
încă multe posibilități care trebuie 
folosite.

In fața adunării generale a or
ganizației de bază, tovarășul in
giner Stoicescu Victor, locțiitorul 
șefului de sector, a prezentat un 
referat care a reflectat rezultatele 
muncii neobosite desfășurate sub 
conducerea organizației de partid, 
pentru îndeplinirea sareinilor e- 
conomice. Pînă la sfîrșitul lunii 
august au fost extrase 8000 tone 
de cărbune peste plan, iar în pe
rioada care s-a scurs din luna sep
tembrie, la această depășire s-au 
mai adăugat alte aproape 400 de 
tone. Este o realizare meritorie, 
dar care putea fi și mai mare dacă 
unele brigăzi n-ar fi rămas sub 
plan. Așa cum a reieșit din refe
rat, rămîn în urmă 5 brigăzi, în
tre care cele conduse de tovarășii 
Vraja Gheorghe, Bobița Ioan, Mar
ton Dionisie și altele.

Dezbaterile au arătat că 
tor puteau fi luate măsuri 
cg nici o brigadă să nu 
în urmă, lucru pe deplin 
dacă ținem seama și de faptul că 
aceste brigăzi au rămas sub plan 
doar cu cîteva procente. Care au 
fost cauzele ? Brigada tovarășului 
Marton Dionisie, de exemplu, a 
lucrat cu un efectiv sub cel pre
văzut și cu toate că a realizat 
randamente mari, nu și-a realizat 
sarcinile planificate. O altă briga
dă, cea condusă de tov. Doroftei 
Mihai a întîmpinat greutăți din 
cauza că nu i s-au montat cîteva 
trolii necesare transportului la lo
cul de muncă. Din cauza necom- 
pletării locului de muncă cu nu
mărul necesar de oameni a rămas 
în urmă și brigada condusă de tov. 
Bobița loan. Ori, toate aceste de
ficiențe puteau fi de mult înlătu
rate dacă conducerea sectorului ar 
fi insistat pentru plasarea justă a 
efectivelor, dacă maiștrii mineri ca-

re răspund direct de sprijinirea a- 
cestor brigăzi și-ar fi făcut datoria. 
Dar acest aspect, anume felul în 
care maiștrii mineri și tehnicienii 
sprijină brigăzile rămase sub plan 
nu a fost analizat nici în referat, 
nici în cadrul discuțiilor. De alt
fel, referatul s-a mărginit la pre
zentarea situației realizării planu
lui de către brigăzi, fără să ana
lizeze cauzele, fără să arate cine 
răspunde de deficiențele existente 
Propunerile făcute pentru ridica
rea la plan a brigăzilor rămase în
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VIATA DE PARTID

conducerii tehnico-administrative a 
sectorului.

Din acestea, biroul organizației 
de bază, tovarășul secretar Dodoa- 
că Pantelimon trebuie să tragă a- 
numite concluzii. Controlul exer
citat de organizația de bază asu
pra conducerii tehnico-administra
tive trebuie să ducă la măsuri 
concrete, cu termene de execuție, 
luate în scopul îmbunătățirii acti
vității economice. Cînd biroul or
ganizației de bază solicită condu
cerii sectorului să prezinte un re
ferat în fața adunării generale a 
comuniștilor, apoi acest lucru nu 
trebuie lăsat la voia întîmplării. 
Referatul trebuie văzut din timp, 
iar dacă el nu analizează, dacă nu 
constituie o bază de discuții — 
așa cum s-au petrecut lucrurile și 
cu referatul tovarășului 
— el trebuie completat 
conform cu indicațiile 
birou.

Pentru realizarea cu 
sarcinilor
în fața colectivului, 
nizației de bază trebuie să acorde 
c atenție mult mai mare exercită
rii cu competentă, cu exigență și 
eficacitate a dreptului de control 
asupra activității conducerii teh
nico-administrative a sectorului.

Se încheagă o brigadă 
puternică

Stoicescu 
și refăcut 
date de

succes a 
mereu sporite ce stau 

biroul orga-

întrebarea : rostul 
probleme în adu- 
a organizației de

în sec- 
pentru 
rămină 
posibil

urmă au fost formulate tot în ter
meni generali, în pripă.

Cert este că biroul organizației 
de bază (secretar tov. Dodoacă 
Pantelimon) nici n-a insistat pen
tru mai mult. Acest lucru reiese 
și din faptul că deși în planul de 
muncă al organizației de bază s-a 
prevăzut să se analizeze cum sînt 
folosite resursele de reducere a 
prețului de cost al cărbunelui, 
despre această problemă impor
tantă nu s-a vorbit absolut nimic 
nici în referat nici în cadrul dis
cuțiilor. Se crează impresia eă bi
roul organizației de bază s-a mul
țumit cu faptul că adunarea gene
rală a fost ținută conform planu
lui și că cele două probleme au 
fost analizate.

Se pune însă 
dezbaterii unei 
narea generală
bază este numai de a se consem
na în procesul verbal că ea a fost 
tinută și că un anumit număr de 
tovarăși au luat cuvîntul ? Se poa
te admite ca o latură atît de im
portantă a activității sectorului, 
cum este reducerea prețului de 
cost, să fie trecută cu vederea deși 
a fost cuprinsă în ordinea de zi ? 
Era absolut necesar să fie anali
zată situația consumurilor de ma
teriale, de energie, să se arate 
dacă sectorul se încadrează în 
prețul de cost sau nu și mai ales 
să se prevadă măsuri concrete, 
bine gîndite, privind valorificarea 
resurselor de reducere a cheltuie
lilor de producție. Biroul organi
zației de bază a îngăduit ca un 
referat incomplet, întocmit în gra
bă să fie prezentat în fața adună
rii generale.

De altfel, în urma discuțiilor 
purtate în adunarea generală nu 
s-a prevăzut nici o măsură, nici 
o sarcină concretă, ceea ce de
notă că biroul organizației de bază 
nu urmărește întărirea eficacității 
activității organizației de bază, nu 
dă dovadă de exigentă în exerci
tarea dreptului de control asupra

9 
ț 
ț 
♦
!♦
♦
i 

f 
? f 
î 
?4 1 
î »

o
* 
»
»
» 
» 
i
f

♦ 
î
♦

(Urmare din pag. l-a)

aveau cete mai bune, realizări 
dintre brigăzile de la planai V. 
După o lună de lucru, 1st august, 
depășirea a atins aproape 200 
de tone. In septembrie, brigada 
aspiră deja la drapelul de evi
dențiată In întrecerea socialistă. 
Dar are rivali, nu glumă i Rudic 
Constantin, Pop Gavrilă — fos
tul lui ortac și elev. Insă oame
nii de la abatajul nr. 13 sînt ho- 
tăriți să nu se lase 
Cum muncesc 
brigăzii ?

La locul de 
lui Bria poți
minute (Se spune, în glumă, la 
Uricani că din mină poți auzi 
cucul clntind). Ajuns în abataj 
nu prea este chip să stai de 
vorbă cu minerii de aici. Sînt 
foarte ocupați, ba ora 13 deja 
pușcaseră odată, au armat și au 
perforat alte găuri în frontul de 
cărbune. Completau armăturile 
în așteptarea artificierului, 
pușcătura asta vor rezulta 
tone de cărbune și Pînă la 
șitul schimbului au timp să

de fapt
întrecuți. 

minerii

muncă al 
ajunge tn

brigăzii 
cîteva

Din 
alte 
știr

bi

armezd. Erau mulțumiți, făcuseră 
treabă burtă în ziua aceea, ca de 
altfel gi'Wi celelalte zile.

☆
In abatajul nr, 13 de la secto

rul II al minei Uricani se în
cheagă un colectiv de nădejde : 
se organizează, acumulează ex
periență, devine tot mai pu
ternic. Bria caută Să-și cunoască 
oamenii Îndeaproape. Deja s-a 
putut convinge că Stînian este 
un foarte priceput miner la ar
mat și perforat, că ~ 
ner șei de schimb, 
organizator j tătaru, 
netar, are multă 
este uneori neatent 
lucru și deci mai trebuie supra
vegheat. Noul șef al brigăzii 
mai are de gînd să-i îndrume 
pe ortaci să termine toți 7 e-lase 
elementare. Bria le este un bun 
exemplu personal fnvăfind și el.

In 
mari 
Bria 
Pop. 
liga 
rată 
șitul

Stancău, mi- 
este un bun 
tîriir vago- 

voință dar

prezent una din cele mai 
ambiții ale oamenilor lui 

este să întreacă brigada iui 
Care dintre brigăzi va ciș- 
această Întrecere nedecla- 
vom afla negreșit la sfîr- 
lunii.
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Însemnare : CASAT DAR NEPREDAT
iunia la 
casata mai 
degradate 

In urma 
au apărut 
vechi. A

mina Uri- 
multe uti- 
și scoase 
casării în 
vreo 160 
fost sesi- 
colsetare

Prin luna 
canl au fost 
laj a miniere 
din funcțiune, 
incinta minei 
tone de fier
zată întreprinderea de 
a metalelor pentru a riâica fie
rul vechi. S-a prezentat un repre- 

Diamant 
că fierul 
întlmplat 
drept

zentant al I.C.M. : tov. 
Jean. A promis solamn 
va fi ridicat. Asta s-a 
în urmă cu 3 luni. Este

s-au transportat 
total 119,4

dar au mai
50 de tone

de atunci 
Uricani în 
acest fier, 
proximativ

Meci de

că 
din 
dintone 

rămas 
de cars

d-

mina Uricani nu poate scăpa. 
Fierul vechi încurcă transportul, 
ocupă în unele magazii suprafețe 
destinate utilajelor bune și strică 
aspectul incintei. Face necazuri 
și gospodarilor din Uricani, de
oarece nu pot încheia actele de 
rigoare (fierul a fost casat dar 
stă nepredat). Tovarășii din Uri
cani susțin că I.C.M., și îndeosebi 
trimisul acesteia, tovarășul Diamant 
Jean, ar da dovadă de lipsă de 
interes. Tovarășii de la I.C.M., 
la rîndul lor, reproșează celor diu 
Uricani că nu s-au conformat 
unor liotărîri ale organelor supe
rioare referitoare la amenajarea

boxelor in care se cer depozitate 
metalele vechi, în locuri unde pot 
fi încărcate direct în mașini. Mul
te discuții s-au purtat, de exem
plu în jurul unei haveze casata, 
care n-a fost ridicată de I.CLM., 
deoarece sta într-o magazie 'Și 
trabuia apropiată cu... 10 matri
pentru a putea fi încărcată.

Cearta 
prinderi 
pa alții, 
în plan
de 17 septembria 427 tone 
vechi dar a colectat numai 
tone. Diferența se găsașt a aproa
pe în întregime la Uricani. I.C.M. 
dispune de 
și oamani 
ar putea 
bui mai 
tunci n-ar 
telefoane, < 
In loc 
n-ar fi 
pentru 
ceasta 
prinderi, iar siderurgiștii ar putea 
primi la timp cantitățile da fier 
vechi planificate.

FRANCI SC VETRO

cele două între- 
și 

avut 
ziua 
fier 
360

între
păgubește și pe unii 
Bunăoară, I.C.M. a 
să predea pînă în

atracție la Petroșani
Valea Jiu- 
ori cu pa-

Iubitorii de fotbal din 
Iui au urmărit de atîtea 
siune aprigele dispute dintre echi
pele Jiul Petrila și Minerul Lu
peni. Prima confruntare dintre cele 
două echipe miniere din Valea 
Jiului, va avea loc azi la ora 16 
pe stadionul Jiul din Petroșani, 
contînd pentru campionatul cate
goriei B la fotbal pe anul 1963— 
1964.

Partida se anunță deosebit de 
interesantă. După victoria obținu-

vor 
să 

for- 
Lu-

tă duminica trecută în fața mine
rilor din Baia Mare, jiuliștij 
căuta să confirme așteptările 
echipa este în ascensiune de 
mă. La rîndul lor, minerii din
peni vor căuta să se reabiliteze 
în fața numeroșilor susținători în 
urma eșecului suferit la Cîmpia 
Turzii. Rămîne numai ca cele două 
echipe să presteze un fotbal mo
dern, curat, lipsit de durități, pe 
care iubitorii fotbalului îl așteaptă 
din toată inima.

; mijloace de transport 
suficlenți. Deci fierul 
fi ridicat. Ar tre- 
mult interes și a- 

mai fi necesara atîtea 
convorbiri, promisiuni, 
discuții și naînțelegeride

nrai bine să se ia măsuri 
a transporta fierul? A- 

ar avantaja ambele între-

c
(Urmare din pag. t-a)

ultima porțiune de teren 
urma să fie escavată în ziua de 
miercuri.

Jiul și-a deschis singur poar
te spre noua lui albie, punînd 
umărul la grăbirea cu trei zile 
a lucrărilor.

Invitații, deși au ajuns la 
timp, așa cum au fost chemați, 
au întîrziat. Jiul le jucase o 
farsă.

A trecut de atunci și pînă 
astăzi puțină vreme. N-a apucat 
să curgă pe Jiu multă apă și 
iată ca oamenii de pe colină, 
martori și atunci, în toamna lui 
1961 la farsa Jiului, privesc în- 
gîndurați și cu mîndrie la silueta 
sveltă a construcției care se ri
dică ca un triumf al muncii e- 
xact în locul vechii albii a Jiu
lui.

Oamenii care din întîmplare 
și-au dat întîlnire pe colină 
sînt veteranii șantierului prepa
rației de cărbune din Coroiești. 
Sînt constructori care nu numai 
că cunosc șantierul de-a fir a 
păr, cunosc istoria de fiecare zi 
a lucrărilor, dar au pus cu nă
dejde umărul la tot ce s-a în-

care

P i I N E
aici.
făcut 

înapoi

Intîmplarea poves- 
să privească 
la ceea ce au

nu 
în- 
Ei 

ur-
inima

făptuit 
tită i-a 
numai 
făptuit, la întîmplări hazlii,
privesc înainte, Ia ce o să 
meze. Le creștea parcă 
gîndind că bate la ușă ziua cînd 
va porni să defileze pe benzi de 
cauciuc, într-un drum nou, pe 
o albie nouă, cărbunele. E a- 
propiata această zi. In preparația 
de cărbune drumul pe care se 
va scurge într-un șuvoi neîntre
rupt diamantul negru măsoară 
nu mai puțin de 2600 de metri 
bandă.

Sînt dovezi incontestabile eă 
sclipitorul cărbune s-a înscris 
pentru o dată apropiată în au
diență la preparația din Coro
iești. Lucrările la linia I-a sînt 
într-un stadiu avansat. S-au ter
minat toate probele în gol. Se 
execută cu rîvnă lucrări de vop
sire a instalațiilor. E vorba deci 
de toaleta primei linii, 
instalații arată ca scoase 
tie, praful de cărbune 
așezat încă pe ele. Se
aici și un alt eveniment foarte 
important: a fost constituit nu
cleul viitorului colectiv al pre
parației. al ceior care vor ex-

Unele 
din cu- 
nu s-a 
petrece

învățătură, 
acum aici 
pentru a- 
trebui să

ploata instalațiile. E vorba de 
un mănunchi de oameni silitori 
în muncă dar și în 
S-au organizat de pe 
cursuri de calificare 
ceia care mîine vor
țină în mîini sigure buna desfă
șurare a producției preparației. 
Oamenii i-au cunoștință de flu
xul tehnologic din separație și 
spălătorie, învață să comande 
tot mai bine utilajele, caracte
risticile lor tehnice, modul lor 
de folosire și de întreținere, pe
rioadele afectate pentru revizii 
și reparații și altele. Sînt trei 
cursuri de calificare; ele reu
nesc efectivul primului contin
gent de ingineri, maiștri și mun
citori care vor fi chemați să 
înnobileze cărbunele trimis la zi 
de mineri.

...S-au întilnit din întîmplare 
pe o colină : inginerul șef al 
șantierului lonescu Mircea, maiș
trii Floca Traian, Chelaru Gheor- 
ghe și Bajura loan. Ei sînt cîțiva 
din veteranii șantierului prepa- 
rației de cărbune din Coroiești, 
adică oameni care cunosc isto
ria șantierului, a profundelor 
transformări înnoitoare de aici, 
de la litera a.

Privirea tuturor avea aceeași 
țintă: spălătoria de cărbune cu 
anexele ei. Gîndurile le zburau 
care în cotro. Unul din ei apu
case să spună : „In zilele noas
tre oamenii cresc ca pîinea...". 
N-a pus punct frazei că un al
tul din cei aflați pe colină își 
mărturisi cu glas tare gîndul i 
„Ii compătimesc pe cei care 
peste cîteva veacuri vor înde
plini munca de istorici. Am vi
zitat de curînd muzeul regional, 
lnir-o singură clădire sînt eu- 
prinse mărturii ale dezvoltării 
soeietății pe distanța a mii de 
□ ni. Sînt unelte de muncă rudi
mentare, relicve ale trecutului 
care nu se deosebesc prea mult 
între ele deși vîrsta eare le des
parte e foarte mare. Socialis
mul a ridicat acum atîtea edi
ficii, oamenii au crescut într-a- 
devăr ca pîinea. Cum vor fi cu
prinse toate aceste edificii și 
transformări din viata oamenilor 
în muzeul regional? Singură 
preparația noastră e un gigant 
de citeva ori mai mare de cît 
clădirea muzeului.
nu numai mersul 
mutat pe o albie 
schimbat și mersul unui nou 
afluent al lui: Jiul de cărbune.

Am schimbat 
Jiului, l-am 

nouă dar am 
unui
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ds la Uni-

de
limba și li
la Universi-

de la Institutele 
ani din Bucureș- 

Brașov, Cluj, Ga-

Ministerul Invățămîntului aduce 
la cunoștința eelor interesați că 
la 12 octombrie a.c. va avea loc 
concurs de admitere la cursurile 
fără frecvență de la următoarele 
facultăți :

— Matematică-mecanică, de la 
Universitățile din București, Iași, 
Cluj și Timișoara;

— Științe juridice, 
versitatea din Iași ;

—- Filologie (secția 
teratura romînă) 
tatea din Cluj ;

— Matematică, 
pedagogice de 3 
ti, Baia-Mare,
lăți, Iași, Timișoara ;

— Științe naturale și agricole, 
de la Institutul pedagogic de 3 
ani din Constanța ;

— Filologia (secția limba și li
teratura romînă), de la Institutul 
pedagogic de 3 ani din Constanta.

Pot participa la concurs numai 
candidatii care se încadrează în 
prevederile Hotărîrii C. C. 
P.M.R. și 
niștri al 
mîne nr. 
mentului 
tului nr.

înscrierile candidaților sa fac la 
secretariatela facultăților pînă în 
seara zilei da 11 octombrie.

(Agerpres)

Hotărîrii C. C. al 
a Consiliului de Mi- 

Rapublicii Populare Ro- 
1 052/1962 și ale Regula- 
Ministerului Invătămîn- 
1 484/1962.



Lucrările sesiunii
Adunării Generale a O.ftf.U.

NEW YORK 21 (Agerpres).
In cadrul ședinței de -vineri sea

ra a Adunării Generale O.N.U. a 
continuat dezbaterea generală. Lu- 
înd cuvîntul, primul ministru al 
Laosului, prințul Suvanna Fumma, 
a salutat încheierea Tratatului de 
Ta Moscova privitor la interzice
rea experiențelor nucleare în trei 
medii. Suvanna Fumma a atras a- 
tenția Adunării Generale asupra 
situației anormale și periculoase 
existente în Laos. El a arătat că 
din aprilie teritoriul Laosului a 
devenit din nou arena unor tul
burări și a unor ciocniri armate. 
Primul ministru laoțian a chemat 
marile puteri să respecte cu stric
tețe spiritul și litera acordurilor 
de la Geneva cu privire la neutra
litatea Laosului.

Adunarea Generală a adoptat 
apoi, fără dezbateri, majoritatea 
celor 82 de puncte ale ordinei sale 
de zi, recomandate de Comitetul 
General, și împărțirea acestor pro
bleme pentru a fi dezbătute în di
verse comitete și organe ale Adu
nării Generale. Numai cînd Adu
narea a ajuns la punctul 30 de 
pe ordinea de zi, care se referă 
la politica de apartheid promovată 
de guvernul rasist al Republicii 
Sud-Africane, reprezentantul acestui 
guvern a încercat să împiedice in
cluderea pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni a acestui punct. Ca 
și în Comitetul General, el a pre
tins că examinarea acestui punct 
ar constitui, chipurile, „un ames
tec în treburile interne" ale Re
publicii Sud-Africane.

Reprezentantul Algeriei, Abdel 
Kader Sander li, a propus suspen
darea ședinței Adunării în semn 
de protest împotriva intervenției 
reprezentantului sud-afrisan. Cu

69 de voturi pentru, 17 contra și» 
22 de abțineri, Adunarea Generală 
a hotărît să suspende ședința 
pentru 20 de minute. In sprijinul" 
propunerii algeriene au votat ță
rile afro-asiatice, țările socialiste 
și reprezentanții unor țări din A- 
rncrica Latină. Este semnificativ că 
puterile occidentale s-au aflat și 
de această dată în compania ra
siștilor sud-afrioani.

„întreruperea ședinței, a spus 
reprezentantul Algeriei, a consti
tuit o demonstrație simbolică a 
condamnării de către marea majo
ritate a Adunării Generale a poli
ticii guvernului Republicii Sud- 
Africane". El a subliniat că țările 
africane sînt hotărîte să pună A- 
frica de sud în carantină „pînă ce 
guvernul acestei țări va înceta să 
insulte Organizația Națiunilor U- 
nite și conștiința omenirii".

Abia după reluarea lucrărilor A- 
dunării, reprezentantul Republicii 
Sud-Africane și-a putut continua 
pledoaria împotriva includerii pro
blemei apartheid-ului pe ordinea 
de zi. Dar eforturile sale au fost 
zadarnice. Adunarea Generală a 
hotărît să includă și acest punct 
pe ordinea sa de zi.

Agențiile occidentale de presă 
subliniază că acest incident a con
stituit prima confruntare în cadrul 
actualei sesiuni a Adunării Gene
rale între forțele anticolonialiste 
și sprijinitorii colonialismului și 
apartheidului.

Apoi ședința a luat sfîrșit. A- 
dunarea Generală își reia dezba
terea generală la 23 septembrie 
cînd urmează să ia cuvîntul șefii 
delegațiilor Libiei, Cehoslovaciei, 
Iranului, Iugoslaviei, Dahomeyului, 
Filipinelor, Argentinei și Para
guayului.
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MOSCOVA 21 (Agerpres).
Anul acesta, producția de 

nergie electrică a hidrocentra
lei de la Bratsk, cea mai mare 
centrală electrică din lume, va 
fi de 5 miliarde kWh. La stația 
a cărei construcție se apropie 
de sfîrșit produc energie 12 tur
bine din cele 16 cîte sînt pre
văzute în proiect. Fiecare din 
aceste turbine este aproape de 
patru ori mai puternică decît 
prima mare hidrocentrală elec
trică din Uniunea Sovietică — 
cea de la Volhov.

e-

Primui calculator 
electronic pe șantierul 

naval din Gdansk

centrul de cercetări de 
biroul central al construc- 
de nave din Gdansk a în
să funcționeze primul cal-

pe
VARȘOVIA 21 (Agerpres).
La 

lingă 
țiilor 
ceput
culator electronic. Pînă în pre
zent, pentru această mașină au 
fost elaborate peste 60 de pro
grame, cuprinzînd calcule pen
tru proiecte tehnice, pentru pro
iecte preliminare de cargoboturi 
și vase de pescuit, stabilirea 
matematică a formei cherestelei 
navelpr, precum și calcule pen
tru serviciul administrativ al 
șantierelor.

In 300 de ore, creerul electro-

-------- o--------

Ziarul englez „Times“ 
despre greva minerilor din Spania
MADRID 21 (Agerpres).
„Grevele din regiunile miniere 

din Spania constituie o demonstra
ție extraordinară, de mare curaj, 
și care pun în încurcătură autori
tățile, părînd că sînt reprimate 
intr-un loc, izbucnind într-altul, 
aliind revendicări economice și 
politice" —■ scrie ziarul englez

■ „Times-’.
Acțiunile greviste s-au desfășu

rat tot timpul, de la izbucnirea 
actualului val, înfrîngînd măsurile 

’represive ale autorităților fran- 
chiste. „Autoritățile au încercat 
să recurgă la lock-out pentru a-i 
Intimida pe greviști și a-i deter- 

. mina să reia lucrul, subliniază 
: ziarul. Insă această măsură, potri
vit chiar recunoașterilor oficiale, 

jnu a avut succesul scontat. Uneori 
oamenii au coborît în mine însă 
acolo au organizat o grevă a bra- 

■teloT încrucișate, silind autorită
țile să treacă din nou la lock-out”.

Telurile esențiale ale acestei
---- .0----- ■______  

întrevedere 
Schroder-Rusk

mișcări greviste, observă ziarul, 
sînt felurite, însă totdeauna re
vendicările economice sînt întregi
te de revendicări politice. „Obser
vatorii subliniază eă muncitorii 
luptă și pentru propria lor demni
tate omenească. In primul rînd a- 
oeasta înseamnă că ei doresc să 
fie considerați oameni. Mai exact, 
aceasta înseamnă că ei cer în pri
mul rînd ca actualul sistem al sin
dicatelor franchiste (corporații) un 
fel de „sindicate" în care sînt repre- 
zentați și patronii alături de munci
tori să înceteze" și sindicatele să 
devină o organizație cu adevărat re
prezentativă pentru forțele sociale 
ale țării. Amploarea manifestațiilor 
greviste și faptul că lucrul nu este 
reluat de marea majoritate a gre
viștilor, în ciuda încercărilor de 
intimidare, constituie, după apre
cierea ziarului britanic, un indiciu 
că dificultățile pe care le întîmpi- 
nă Franco sînt mai mari decît ar 
vrea el însuși să recunoască. „Este 
vorba de al doilea val de greve 
în mai puțin de un an și proble
mele pe care le ridică sînt prea 
importante pentru a putea fi mu- 
șamalizate", încheie ziarul.

SO(d((l( itl'
nic execută calcule care, efec
tuate de constructori după ve
chile metode, ar necesita 30 000 
de ore.

Uzinele bulgare produc 
transformatoare 
de 60000 kWA

SOFIA 21 (Agerpres). 8
Fabrica de aparate electroni- 8 

ce „Vasil Kolarov" din Sofia 8 
producea pînă în prezent trans- 8 
formatoare pentru o putere de 8 
pînă la 31 500 kWA și o tensiu- 8 
ne de 110 000 volți. Anul acesta ° 
fabrica a construit primele ° 
transformatoare de 60 000 kWA 0 
și o tensiune de 110 000 volți și g 
transformatoare de 32 000 kWA g 
și o tensiune de 220 000 volți. g 
Pînă în prezent aceste transfor
matoare puternice erau impor
tate.

Trotuare încălzite
21 (Agerpres). 
construcții „V. 
Moscova, a efec- 
experiențe în ve-

v.
MOSCOVA 
Institutul de

Kuibîșev", din 
tuat cu succes
derea încălzirii subterane a tro
tuarelor pentru a preîntîmpina 
acumularea zăpezii și formarea 
unor porțiuni lunecoase, care 
periclitează circulația în timpul 
iernii. In cursul acestei ierni, 
bateriile subterane pentru încăl- 

' zirea trotuarelor vor fi instalate 
pe trei străzi din Moscova.
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Demisia guvernului norvegian
OSLO 21 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

anunță că în seara zilei de 20 
septembrie, la mai puțin de o lună 
de la constituirea sa, guvernul 
norvegian, prezidat de primul mi
nistru John Lyng, a fost răstur
nat în urma votului de neîncre
dere în parlament (storting). îm
potriva guvernului au votat 76 
din cei 150 de membri ai Stortin- 
gului. Potrivit agenției France 
Presse, sîmbătă dimineața John 
Lyng, a prezentat demisia cabine
tului său
După cum 
tul condus

regelui Norvegiei, 
se știe, cabine- 

de Lyng, alcătuit
dintr-o coaliție a celor patru par
tide burgheze (Hoire, Venstre, 
Partidul centrist și Partidul popu
lar creștin) a venit la putere ca
urmare a ofensivei forțelor de
dreapta în scopul înlăturării de la
cîrma țării a Partidului muncito
resc (social-democrat) care de mai 
bine de 28 de ani se află la pu
tere.

burghez de coaliție care șă pro
moveze o politică conformă inte
reselor lor. Actualul program gu
vernamental supus dezbaterilor 
Stortingului prevedea o serie de 
pași meniți a restitui patronilor 
acele întreprinderi care au fost 
naționalizate de fostul guvern So
cial-democrat, precum și introdu
cerea unor „reforme" fiscale, care 
să favorizeze clasele avute.

Aceste intenții, însă, au întîm- 
piinat opoziția hotărîtă a maselor, 
opoziție sare s-a reflectat în Stor
ting, unde deputății au votat în 
majoritate împotriva programului 
guvernamental. Ofensiva reacțiunii 
interne s-a soldat așa dar cu un 
eșec complet.

In legătură cu situația politică 
care s-a ereat, secretariatul C.C. 
al Partidului Comunist din Norve
gia a dat publicității o declarație 
în care eheamă poporul norvegian 
să sprijine venirea la putere a 
unui guvern alcătuit din reprezen
tanți al Partidului muncitoresc.

Sesiunea Asociației 
internaționale

a securității sociale
GENEVA 21 (Agerpres).
La Geneva își desfășoară lucră

rile sesiunea Asociației internațio
nale a securității sociale (AISS). 
La sesiune participă din partea 
R. P. Romîne, prof. dr. Mihail 
Maurer, director al Institutului de 
expertiză și recuperare a capacită
ților de muncă al M.S.P.S.

In cadrul ședinței de vineri, 
statele africane au făcut cunoscut 
că au hotărît „să nu mai participe 
la lucrările comisiilor tehnice ale 
asociației atîta vreme cît delegații 
Portugaliei continuă să ia parte la 
aceste lucrări". In rezoluția adop
tată de cele 11 țări africane, mem
bre ale acestei asociații, se spune 
că ele sînt hotărîte „să-și mani
feste sprijinul total și necondițio
nat față de popoarele din terito
riile care se mai află sub jugul 
colonialismului portughez și ale 
căror drepturi fundamentale sînt 
ignorate prin politica rasistă și de 
opresiune colonialistă a guvernu
lui portughez". Țările africane 
„invită delegațiile țărilor prietene 
și pe toți acei care cred în drep
tate și libertate să se asocieze po
ziției lor".

- = 0 = -

’nterviul acordat de Spaak 
posturilor de radio-teieviziune 

vest-germane
BRUXELLES 21 (Agerpres).
Ministrul belgian al afacerilor 

externe, Paul Henry Spaak, a a- 
cordat un interviu posturilor de 
radio-teieviziune vest-germane în 
care s-a referit, printre altele, la 
problema încheierii unui pact de 
neagresiune între țările membre 
ale alianței nord-atlantice și sta
tele participante la organizația 
Tratatului de la Varșovia.

„Țările occidentale trebuie să 
examineze ideea unui asemenea 
pact cu grijă și să aprecieze dacă 
el va putea constitui la un mo- J 
ment dat un mijloc de a progresa, 
etapă cu etapă, pe calea dezar
mării" — a spus Spaak.

- = O = -

„Să se pui capst segiesaiiel"
— Demonstrații în fața 

sediului O,N,U, —
NEW YORK 21 (Agerpres).
La 20 septembrie a avut Iog în 

fața clădirii Organizației Națiuni
lor Unite o demonstrație menită 
să atragă atenția delegaților la A- 
dunarea Generală a O.N.U. asupra 
situației din statul Alabama. De
monstranții — negri și albi — în- 
doliați purtau pancarte cu inscrip
ții : „Jim Crow Must Go" (Să se 
pună capăt segregației), „1960 — 
Sharpeville, 1963 — Birmingham", 
„Să se pună capăt terorii rasiale".

Poliția, care a intervenit pentru 
a risipi pe demonstranți, a arestat 
doi negri.

Folosind atunci drept pretext si
tuația de la minele din Spitzberg, 
unde în ultimii ani și-au găsit 
moartea peste 70 de mineri, for
țele de dreapta au reușit să sub
mineze pozițiile Partidului munci
toresc și să instaureze un guvern

PROGRAM DE RADIO
23 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

WASHINGTON 21 (Agerpres).
La 20 septembrie a avut loc o 

întrevedere între Gherhard Schro
der, ministrul afacerilor externe 
al R. F. Germane, și secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk.

Potrivit agenției France Presse, 
purtătorii de cuvînt americani și 
vest-germani au arătat eă în cadrul 
acestei prime întrevederi între cei 
doi oameni de stat „au fost abor
date probleme importante ale si
tuației internaționale, măsuri care 
pot favoriza o destindere între 
Est și Vest. Au fost, de asemenea, 
abordate unele probleme ale alian
ței atlantice, în special problema 
forțelor nucleare multilaterale, 
problema germană, problema Ber
linului și a Pieței comune".

O nouă întîlnire infructuoasă 
în cadrul

GENEVA 21 (Agerpres).
Intîlnirea Comitetului de pregă

tire a tratativelor în cadrul GATT 
(Acordul general cu privire la ta
rife vamale și comerț), care s-a 
desfășurat timp de două zile la 
Geneva, a luat sfîrșit vineri fără 
să rezolve principalele probleme 
ale ordinei de zi. AGest comitet, 
însărcinat să pregătească reduce
rea reciprocă a tarifelor vamale 
între cele două părți — Piața co
mună și Statele Unite — va dis
cuta la o altă dată problemele ră
mase nerezolvate.

G.A.T.T.
Referindu-se la bilanțul nesatis- 

făeător al întîlnirii de la Geneva 
a comitetului GATT, agenția France 
Presse sublinia, îndeosebi, că „pro
blema nepotrivirii tarifelor n-a 
fost rezolvată. Ea rămî-nînd și pe 
viitor cea mai spinoasă dintre pro
blemele ridicate".

Comitetul de pregătire a trata
tivelor din cadrul GATT se va în
truni din nou la sfîrșitul lunii no
iembrie pentru a studia un raport 
de ansamblu asupra planului tra
tativelor, tarifare.

dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 8,06 Muzică populară, 8,30 
Arii și duete vesele din opere și 
operete, 9,00 Tinerețea ne e dra
gă, 10,00 Uverturi și potpuriuri, 
11,05 Arii din opere, 11,30 Muzică 
ușoară, 12,00 Melodii populare din 
Moldova, 12,30 Soliști ai teatrelor 
muzicale din țară, 14,00 Coneert de 
prînz, 15,00 Muzică de estradă, 
15,30 Cîntece și jocuri populare, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,10
Variațiuni simfonice pe teme ro- 
mînești de Teodor Lupu. 18,30 Lec
ția de limba rusă (pentru începă
tori), 18,40 Cîntă baritonul Nico- 
lae Herlea, 19,00 Revista econo
mică radio, 19,45 Muzică ușoară de 
Temistosle Popa, 21,15 Tribuna ra
dio, 21,25 Muzică din operete. 
PROGRAMUL II. 10,31 Melodii 
populare, 11,15 Din schițele tînă- 
rului scriitor Costache Anton, 12,30 
Muzică populară romînească și a

minorităților naționale, 13,00 So
liști și orchestre de muzică ușoa
ră, 13,37 Muzică corală, 14,35 Mu
zică ușoară, 15,00 Scene din opere, 
17,00 Melodii de dragoste, 18,05 
Cîntece de Ion Chirescu, 18,30 Me
lodii populare, 19,40 Cu Johann 
Strauss în lumea valsului și ope
retei, 20,20 Interpretul săptămînii 
Sviatoslav Richter, 21,15 Muzică 
populară din Banat interpretată de 
Ana Pacatiuș, 21,30 Lectură drama
tizată din romanul „Tăunul" de 
Ethel Lilian Voinich.
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CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE» 

Viața fără chitară; AL. SAHIA i 
Estradă — Estradă; PETRILA i 
Cinci oameni la drum; ANINOA- 
SA: Tinerețea lui Maiakovski; 
VULCAN: Transportul; URICANI s 
Cinci oameni la drum.
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