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Realizări ale lucrătorilor din industria focală

hi

In i

Nicolae au 
la obținerea

de la atelierele 
nale, tapițerii, 
marii se întrec 
de produse la

în frunte cu șeful brigăzii, 
ches 
plin

J r\..
Proletari din toate țările, uniți-vă 1
--------------------------------------- T * b)n<*dri

Colectivul întreprinderii de in
dustrie locală „6 August" Petro- 

. șani se străduiește să obțină re
zultate cît mai bune în îndepli
nirea sarcinilor de plan. Tîmplarii 

de mobilă și bi- 
precum și plăpu- 
pentru obținerea 

nivelul cerințelor.

ției a fost depășit cu mai bine de 
60.000 lei. Plăpumarii Olteanu 
Gheorghe și Zaharia Vasile, pre
cum și croitoreasa Făiniș Lucre
tia au adus o contribuție însem
nată la aceste frumoase rezultate.

In vederea 
încălzirii

introducerii 
centrale

contul trimestrului 
patru

fiecare lună care a trecut 
acest an, plăpumiarii de la 

și-au îndeplinit

In
din
„6 August" și-au îndeplinit și 
depcșit planul de producție. La
23 septembrie ei au îndeplinit 
planul trimestrial al secției pe tri- 

• mestrul III. Planul valoric al sec-
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atelierului pentru 
întreținerea uneltelor 
de la E.M. Uricani

re-

25 
echipele conduse de 
Vasile, Hamz Traian, 
îndrumate de maiștrii 
și Blaj Traian au re- 
50 bucăți ciocane de 
bucăți perforatoare ro-

Nici o reclamație
Tapițerii din întreprinderea de 

industrie locală „6 August" au o 
mîndrie legitimă. In acest an ca
litatea tapițeriei la studiourile, 
canapelele-pat precum și la dor
mezele simple și duble confecțio
nate de ei a fost îmbunătățită sim
țitor. Drept rezultat, în acest an 
secția tapițerie, condusă cu pri
cepere de maistrul Andraș 
n-a avut nici o reclamație 
partea beneficiarilor.

La acest succes, tapițerii 
îndeplinirea 

cu 7 zile 
respect'ar ea 

i economisi 
din care

dăugat și altele — 
planului trimestrial 
înainte de termen, 
angajamentului de

Iuliu, 
din

a 
cantitatea de material 
să se poată confecționa un număr 
de patru dormeze. Tapițerii Ale
xandru Constantin, Munteanu Ele
na, Vidigan Pavel, Novac Tudor,

a fost iarna 
secțiile tapițerie, 
vată ale între-

Lungă și grea 
nului trecut, 
țț.ăpumărie și de 
prinderii ,,6 August" radiatoarele 
încălzite cu ajutorul razelor in- 
fraroșii nu au făcut față tempe
raturii scăzute, așa că munca în 
ateliere a 
unată.

Pentru a 
conducerea 
preconizat, 
pregătiri de iarnă, dotarea clădi
rii care găzduiește aceste secții 
cu un cazan de aburi care să 
servească

Zilele acestea au și fost 
pute lucrările de amenajare 
sălii cazanului, urmînd ca

fost astfel mult îngre-

înlătura acest neajuns, 
I.I.L. „6 August" a 

în cadrul planului de

care
un cazan de aburi care

la încălzirea centrală, 
înce- 

a 
în 

scurt timp să se facă montarea 
cazanului și restul de lucrări' în 
vederea introducerii încălziri cen
trale în aceste secții.

In atelierul pentru repararea «■'paratelor electrice
Vulcan specialistul Cîmpeanu Petru (dreapta) și electrolăcătușul Mihai 

> Gheorghe, execută lucrări de înaltă calitate.
Iată-i în elișeu exeeutînd revizia unui controler de la o locomo

tivă electrică tip L.A.M.-4.
0

Oameni și fapte din inima munților
spre 
omul 
puse 

văi

grijă mașina
drumul către Cimpul lui

conduce cu 
pe

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

timp măsuri pentru 
anotimpului friguros,

M
Si

Colectivul 
pararea și 
pneumatice
obține realizări însemnate în mun
că. In, perioada 1 august 
septembrie, 
Bucur eseu 
Blaj Iuliu, 
Gliga loan 
condiționat 
abataj, 20
tative, 5 ventilatoare pneumatice 
(de capacitate mijlocie) și 120 bu
căți carcase de rulmenți pentru 
stațiile de acționare a transpor
toarelor T.P.-l.

Tot în această perioadă, colec
tivul atelierului, a confecționat' un 
dispozitiv pentru spălarea și un
gerea perforatoarelor și ciocane
lor de abataj și a pus la punct 
sistemul tehnologic de confecțio
nare a unor noi tipuri de capuri 
pentru perforatoarele de mină 
cu acționare pneumatică.

Cu 30 de zile 
înainte de termen

Luînd din 
întîmpinarea 
muncitorii din sectorul electrome
canic al minei Uricani au demon
tat și trimis la U.R.U.M.P, pentru 
a fi reparate capital două com- 
presoare de la stațiile „Balomir" 
și „Puțuri" și au montat' cu 30 
de zile înainte de termen un com
presor nou (tip Reșița V-3).

De aserilenea, muncitorii din 
sector au rea'menajat stația de 
transformare din noua incintă a 
minei și au pus la punct moderna 
instalație de extracție de la pu
țul nr. 4. S-au evidențiat prin 
inițiativă și lucrări da bună ca
litate echipele conduse de Bolo 
Iosif, Schmit Ioan, Bivolaru Ioan 
maistrul mecanic Selan Iosif și 
muncitorii lăcătuși Modîlcă Cons
tantin, Pavelonescu Stanciu, Fie- 
raru Stan.
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La băile Geoagiu
Printre cei care au fost trimiși 

în acest an în stațiunea balneo
climaterică Geoagiu pentru refa
cerea sănătății m-am numărat 
și eu.

La băile Geoagiu mi-am dat din 
nou seama de 
cură oamenii 
noastră. Timp 
cît am stat în 
țit cum nu se
care bună, băi și alte 
prescrise de medicii) specialiști ai 
stațiunii, precum și distracții utile 
și plăcute — într-un cuvînt, ne-au 
fost create condiții optime pentru 
refacerea sănătății.

BIDEA ȘTEFAN 
muncitor I.L.L. Lupeni

cîtă prețuire se bu- 
muncii 
de trei 
stațiune 

poate de

din țara 
săptămîni 

m-am sim- 
bine. Mîn- 
tratamente

Predarea schimbului în bune condiții este una din îndatoririle 
maiștrilor din producție.

Iată-i pe maiștrii Făgețel Vasile și Purcărin Constantin, din secția 
filatură a Viscozei Lupeni procedînd la predarea și preluarea schim
bului.

Buta în sus, panglica 
urmează firul Jiului des- 
afluienți zgomotoși că- 

Bătrineie păduri 
își pleacă veș- 

pină deasupra 
neast împăratului 
incercînd parcă

Pe panglica neagră a asfaltului, 
puternica autoremorcă alerga 
sprintenă. In zare, pe azurul ce
rului, se profilează piscurile semețe 
ale masivului Retezat. Șoferul 
Coc Gheorghe, vechi conducător 
auto, 
grea 
Neag.

De la 
drumului 
pletit în 
tre izvoare, 
de fag și brad 
mintele crengilor 
apei cristaline a 
pîrîiaș de munte 
să-l ascundă privirilor. Străbătînd 
drumul umbrit de ramurile pletoa
se ți se deschide deodată în față 
priveliștea unei frumoase cabane 
forestiere. Femei gătind, rufe 
puse la uscat, acareturi cu păsări 
și porci, copii mici hîrjonindu-se 

iarbă, totul arată grăitor că 
vorba de o așezare locuită 
și iarna. Asemenea așezări 

multe pe aici: La Buta, la 
lui Neag și în atitea alte 
Autoremorcă este trasă la 
Brigada

Ion
sus

II
Pe 
un

vara 
sînt 
Cîmpu 
locuri, 
rampă. 
Todea 
lemnul
De acolo, 
Vissen aduce 
pe care echipa lui 
încarcă în mașină. 
Cioroba Ion, Nagy 
Crăciun, Ardeleanu 
nuind cu agilitate 
togolesc rapid 
rampă în
cubi de lemn 
drum din pădure mașina.

Semețele piscuri ale Prisloapelor, 
ale Osiei și Nedefi iac hotar cu 
zările, închizînd parcă cu o ba-

complexă a lui 
taie și fasonează 
creastă, la Nedeia. 
puternic funicular 

jos buștenii groși, 
Popa Ion îi 
Matei Izidor, 

Ștefan, Ciolea 
Nicolae, mî- 

țapinele, ros-
bușteanul de pe 

autoremorcă; 7 , 
transportă la

rieră de nepătruns drumul 
comorile ce le conțin. Dar 
nu cunoaște hotare, piedici 
de stînci prăpăstioase sau
întunecoase cu pîraie spumegîn- 
de. Pe văioaga Nedeia, un funi
cular Vissen și-a întins îndrăz
neț coarda de oțel peste prăpăs
tii, deschizând cale liberă lem
nului. Pe Nedeiuța, un frumos 
drum forestier se afundă în inima 
muntelui. Alt drum se întinde 
de-a lungul Gîrbovului, către 
Prisloape. Drumuri noi, săpate în 
stincă sînt deschise și pe valea 
Boului unde scoate buiieni cu fu- 
nicularul brigada iui Munteanu 
Petru, și pe Valea Cimpușelului 
unde încă răsună bubuiturile ex
ploziilor care dărimă stincile fă- 
cind loc drumului forestier tot 
mai aproape de izvoarele... Cernei.

Micul colectiv al sectorului 
Cimpu lui Neag iși face simțită 
prezența creatoare, prin munca 
omului, in toate colțurile pădurii. 
Pînă acum, harniciie brigăzi con
duse de Todea Ioan II, Muntea
nu Petru și altele, folosind cu 
pricepere dotația tehnică printre 
care 6 funiculare, 9 fierăstraie 
mecanice, 1 tractor de scos-apro- 
piat, au realizat și depășit sarci
nile de plan la un mare număr 
de sortimente printre care bușteni 
de fag, lemn de mină fag, celu
loză fag, cherestea rășinoasă și 
fag, bile rășinoase, 
construcție, stîlpi 
distilare, traverse 
de foc esență
tele, dind in plus de plan în
semnate cantități de lemn. Sînt 
fapte demne de oameni harnici și 
cutezători, muncitori forestieri că
liți în asprimea muncii in inima 
munților.

lemn 
tag, 

înguste, 
tare și

de 
lobde 
lemn 

al-
metri

! un

ȘT. MIHAI
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I 1920, 
cu alți

pierit
Husti,
într-o explozie ce s-a 
mina „Aurelia" din

8
8
8
8
8

In anul 
împreună < 
mineri, a 
și Ștefan 
ars de viu 
produs la 
Lupani.

Cei din 
uita tragicul episod.

— 82 de oameni au pierit a- 
tunci, îmi amintește Petru Dunca. 
Totul pare acum un coșmar. E 
greu să-și imagineze cineva ce 
era pe atunci Vadea Jiului. Nu 
atît faptul că trebuia să mun
cim cu unelte rudimentare, cu 
tîrnăcoape și cu vagonete de 
lemn, împinse de oameni sau 
trase de cai, cît bezna în care 
trăiam, nesiguranța zilei de mîi- 
ne. Te gîndeai cu groază la bă- 
trînețe...

li 0 0

generația lui nu pol

8
8
8
8am

dinample informații. Dar, istoria 
familiei Husti din Lupeni, re
produce, la scară redusă, istoria 
celui mai important bazin car
bonifer al țării.

In familia Husti exista 
ția ca primul născut să 
numele de Ștefan. Primul 
din familie, adi
că primul despre 
care s-a păstrat 
o amintire, este 
cel care a murit 
ars de viu în
1920. Fiul său, tot Ștefan, a a- 
vut și el o tinerețe tragică.
Trăiește și acum și poartă, din 
1929, urmele gloanțelor și baio
netelor jandarmilor.

Husti Ștefan al doilea, gre
vistul de odinioară, mi-a cîntat 
un vechi cîntec mineresc. L-a 
cîntat și atunci, ou vocea lui 
răgușită și aspră — oferindu-mi 
azi un surplus de documentare.

Cînta interiorizat, privind 
parcă imagini numai de el cu
noscute. Apoi și-a revenit:

— Ei, mi l-am amtmtit și eu

tradi- 
poarte 
Ștefan

0

așa... Dar nu se mai potrivește.
L-am reîntîlnit apoi în sălile 

clubului, unde s-a oferit să 
onorurile de gazdă :

— Să vă arăt expoziția 
pictură. Nu e grozavă, că
nerii au mîinile cam bătătorite. 
Dar să știți că tablourile astea 

au fost totuși 
mirate și 
Moscova și 

| Londra și la
neva și la Leip
zig, unde s-au 

organizat expoziții internaționale 
ale amatorilor. V-am spus eu : 
cîntecul ăla nu se mai potri-, 
vește eu zilele de azi.

facă

de 
mi-

ment istoric: am 
început să în
văț. Cu cîțiva ani 
în urmă

absolvit Institutul minier 
Petroșani. Sînt primul inginer 
din familie. Și cam asta e tot.

Foarte
asta

ad- 
la 
la 

Ge

lapidar, intr-adevăr, 
e toată istoria fami- 
E și istoria genera- 
de-al treilea Ștefan, 

mea, spune tî-

8
8
8
O

8

cam 
liei Husti. 
ției celui

— Generația
nărui Husti, care a crescut după 
eliberare, după August 1944, a 
cunoscut o vipță înscrisă pe cu 
totul alte coordonate decît pă
rinții sau bunicii noștri. 1 
vorba numai de ceea ce 
realizat ca progres tehnic; 
măcar de faptul că aici în 
lea Jiului funcționează o 
țiune de cercetări pentru protec
ția și securitatea muncii. Desi
gur, condițiile de muncă mo
derne constituie o mare cuce
rire. Dar la fel de important 
este faptul că demnitatea uma
nă nu mai e opresâtă, că a dis-

Nu e
s-a 

nici
Va- 
sta-

Cei 
celui

încă nu 
fie a Văii 
scrie, 
cei

din generafia 
de-al doilea 
Șfefan

s-a scris o 
Jiului. Și

pensionarii de 
care ar putea să furnizeze

monogra- 
dacă s-ar 
azi ar fi

Inginerul și ceilalți
Al treilea Husti — al treilea

Ștefan din , familie :
— Eu am fost vagonetar, îmi 

spune. Tata voia să fiu și eu 
miner. Apoi, după 23 August 
1944, in familia noastră s-a pe
trecut un fapt aparent minor, 
dat care echivala cu un eveni-

M. MIHAIL

(Continuare în pag. 3-a)
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în preajma deschiderii noului an al învățămintului politic U. T. M.
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Incepînd de Ia 1 octombrie, in Valea Jiului își vor relua acti- 
în cadrul noului an școlar — cercurile și cursurile în

de Ia ex- 
din bazi- 
pentru ri- 
a politicii

vitatea
vățămîntului politic U.T.M. Tinerii mineri și 
jăoaîările miniere și de la celelalte unității 
nul nostru carbonifer, pășesc intr-un nou an 
dicarea nivelului lor politic, pe baza însușirii 
partidului, în vederea înfăptuirii cu cinste a 
construcției socialiste în patria noastră.

muncitori 
economice 
de muncă 
temeinice
sarcinilor desăvîrșirii

La Bina Lupeni mai sini incâ multe de lâcutț
*
i
i
i
•

i
♦
* 
i 
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To|i tinerii uzinei se pregătesc să învețe
La Uzina de reparat utilaj mi

nier din Petroșani lucrează peste 
350 de tineri.

Paralel cu ridicarea pregătirii 
lor profesionale, pentru care toți 
frecventează cursurile de ridicare 
a calificării, tinerii de la U.R.U.M.P. 
sînt dornici de a-și lărgi neconte
nit orizontul politic și cultural, de 
a se forma oameni înaintați. Este 
firesc deci ca organizația U.T.M. 
din uzină să acorde o atenție 
deosebită încadrării tinerilor în 
diferite forme de învățămînt. in 
acțiunea de pregătire a noului an 
școlar comitetul U.T.M. și-a pro
pus ca obiectiv : toți tinerii din 
uzină să învețe. încă în vară a 
avut loc o plenară a comitetului 
U.T.M. pe uzină și adunări gene
rale ale organizațiilor de bază din 
secții care au luat în discuție în- 

tuturor Linarilox în dife
rite forme de învățămînt. In fie
care secție au fost formate în a- 
cest scop colective din secretarii 
organizațiilor U.T.M. și propagan
diști care au stat de vorbă indi
vidual cu tinerii și le-au recoman
dat, în funcție de pregătirea 
dorința fiecăruia, în ce 
învățămînt să studieze.

Majoritatea tinerilor 
U.R.U.M.P., respectiv 179,
dia în cercurile și cursurile de în
vățămînt politic U.T.M. In acest 
scop au fost create 8 cercuri de 
învățămînt, din care unul de stu
diere a Statutului U.T.M., două 
cercuri „Să ne cunoaștem patria 
socialistă", două cercuri „Trăsă
turile moralei socialiste în rîndu-

precum și 
U.T.M. In 
fost recru- 
între care 

Cioacă

care au frecventat-o în anul 
învățămînt ce a trecut și astfel 
aibă posibilitatea de a-și lărgi 

continuare orizontul politic. Iată 
exemplu. In cercul „Trăsătu-

forme
si 

de

de
vor stu-

la

an 
ÎȘl 

activitatea și cercurile 
a Statutului U.T.M. și 
conferințe pentru ele- 
medii și profesionale,

rile tinerei generații", 
trei cursuri politice 
fruntea cercurilor au 
tați 8 propagandiști,
tov. Holingher Vasile, 
Petru, Chiezan Ștefan, Man Petru 
și alții, toți tineri membri sau 
candidați de partid, cu o pregătire 
politică, profesională și culturală 
corespunzătoare. La încadrarea ti
nerilor în cercurile de învățămînt 
s-a urmărit ca fiecare să fie în
cadrat în forme superioare celei 
pe 
de 
să 
în 
un
rile moralei socialiste în rîndurile 
tinerei generații", din secția con
strucții metalice au fost încadrați 
tineri, cum sînt Ilie Alion, Mereu 
Sofica, Popescu Alexandru, care 
în anul școlar trecut au frecven
tat cercul „Să ne cunoaștem pa
tria socialistă".

De asemenea, 100 de utemiști, 
dintre cei mai buni tineri munci
tori, fruntași în producție și în 
activitatea obștească, au fost re
comandați de către organizația 
U.T.M. de a frecventa în noul an 
școlar învățămîntul de partid. Prin
tre aceștia se numără strungarii 
Enache Nicolae, Strofe Florea, An
drei loan, Ambruș Martin.

In noul an de învățămînt, toți 
tinerii uzinei vor învăța. La ultima 
adunare generală U.T.M. din sec
ția mecanică a fost invitat tov. 
Chezu Nicolae, secretarul organi
zației de partid. El a vorbit ute
miștilor despre dezvoltarea uzinei, 
despre condițiile create tinerilor 
de a se perfecționa în continuu și 
despre sarcinile ce le revin în a- 
ceastă privință.

Continuînd să se preocupe 
aceeași atenție de felul cum 
vață tinerii, organizația U.T.M. 
asigura ca tineretul uzinei să
la înălțimea sarcinilor ce le stau 
în față.

In articolul intitulat „Pregătiri 
pentru deschiderea noului an da 
învățămînt politic U.T.M.", apărut 
în numărul 4317 din 3 septembrie 
al z;arului nostru, comitatul 
U.T.M. de la mina Lupeni a fost 
criticat pentru uneia deficiențe în 
organizarea noului an al învăță- 
mîntului politic. Intre altele 
ganizațiile U.T.M., în frunte 
comitetul U.T.M. pe 
fost criticate 
încadrarea utemiștilor în 
mîntul politic s-a făcut 
tabele, fără să se discute 
fără să se țină seama de 
și nivelul lor de pregătire, 
asemenea, comitetul
la m'na Lupeni nu a manifestat 
suficientă grijă la recrutarea pro
pagandiștilor, spre a încredința 
această importantă sarcină unor 
tovarăși bine pregătiți, capabili 
să conducă cu competență acti
vitatea cercurilor de învățămînt.

Sesizîndu-ss de această situație, 
comitetul de partid al minei Lu
peni a analizat recent activitatea 
desfășurată de comitetul U.T.M. 
privind educaraa comunistă a ti-

or-
cu 
au 
Că

U.T.M. pe 'mină,
1 pentru faptul 

învăță- 
după.l. 

cu ei, 
dorința

Dî
U.T.M. de

neretului. Tovarășii Ioniță Cons 
tantin, secretarul U.T.M. și locții
torul său, tovarășul Munteanu Ti
beriu, au fost criticați pentru su
perficialitatea de care au dat do
vadă în pregătirea noului an al 
învățămintului politic. Ce altcava 
dacît superficialitate — s-a arătat 
în cadrul plenarei comitetului de 
partid — poate reflecta faptul că 
din cei 72 de propagandiști selec
ționați de către comitetul U.T.M. 
al minei numai 12 au fost con
firmați de comitetul orășenesc 
U.T.M. ? La mina Lupeni lucrează 
sute da tineri neutemiști, care 
nutresc dorința de a intra în or
ganizație. Oare faptul că numai 
23 tineri neutemiști fuseseră în
cadrați 
U.TM. 
U.T.M.
acestor 
miști ? Plenara comitetului de 
partid a cerut comitetului U.T.M. 
să ia fără 
înlăturare a 
pregătească 
noul an al 
U.T.M.

In intervalul de timp care a 
trecut după această plenară, comi-

în învățămîntul politic 
dovedește că comitetul 

se preocupă de sprijinirea 
țin ari spre a deveni ute- 

comitetului

întîrziere măsuri de 
acestor deficiențe, să 

cu toată răspunderea 
învățămintului politic

cu
în-
va 
fie

întreprins unele 
remedierea lipsu- 
pentru pregătirea 
a învățămintului 

seiecționat noi 
format comisii 

împreună cu 
U.T.M. au stat

tetul U.T.M. a 
acțiuni p întru 
rilor semnalate, 
corespunzătoare 
ut sofiștilor. S-au
propagandiști, s-au 
pe sectoare, care 
membrii birour.lor 
de vorbă cu utemiștii, în vederea
încadrării lor în cercuri ținîndu-se 
seama de dorința fiecăruia și dș 
nivîlul lor de pregătire. Astfel, 
233 de utemiști au fost încadrați 
în cercuri de studiere a Statutului 
U.T.M., 310 — în cercuri „Să ne 
cunoaștem patria socialistă" I 
— în cercurj politice U.T.M., 
63 — în cercuri de studiere 
„Trăsăturilor moralei socialiste 
rîndurile tinerei generații".

In intervalul de t;mp, care 
mai rămas pînă la 
noului an al învățămrîntului poli
tic, comitetul U.T.M. de la mina 
Lupeni mai are încă multe de făcut. 
Trebuie asigurată prezența tuturor 
propagand:știlor la cursurile de 
pregătire, deoarece de modul în 
care ei se pregătesc depinde în 
bună măsură
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- a 
în

a
deschid -rea

a Statutului

Odată cu deschiderea noului 
de învățămînt politic U.T.M. 
vor începe 
de studiere 
ciclurile de 
vii școlilor
menite să contribuie la îmbogăți
rea cunoștințelor politico-ideologi- 
ce ale elevilor. Pentru elevii din 
clasele a VIII-a și anii I ai școli
lor profesionale vor funcționa cer
curi de studiere
U.T.M., iar pentru elevii claselor 
IX—XI și anii II—III ai școlilor 
profesionale se vor organiza cicluri 
de conferințe. La școlile medii din 
Petroșani, Lonea, Vulcan și Lupeni 
au fost organizate cercurile de în- 
vățămînt U.T.M. și s-a stabilit te
matica pentru ciclurile de confe
rințe. De asemenea, a fost recru
tat un număr corespunzător 
propagandiști, respectiv lectori 
rîndurile cadrelor didactice.

de 
din

I. DUBEK

— = 0

LA U. E. V
Uzt-Organizația U.T.M. de la 

na electrică din Vulcan acordă 
s deosebită atenție învățămîntuluî 
tinerilor. Din totalul de 86 ute
miști aflați în evidenta organiza
ți ai, 23 sînt încadrați în învăță
mîntul de partid, fiind membri și 
candidați de partid, 53 au fost în
scriși la diferite forme ala învă- 
țămîntului politic U.T.M., 3 au
fost salecționați propagandiști p în
tru învătămîntul U.T.M., iar 7 
dint r 3 ei frecventează cursurile 
școlii medii serale din localitate.

Astfel, toți utemiștii din uzină 
învață.

In curînd, cursanții cercului „Să ne cunoaștem patria socialistă" din secția meca
nică de la U.R.U. M.P. vor începe un nou an de învățămînt. Vor studia lecții despre 
bogățiile și frumusețile patriei noastre în plină dezvoltare. Propagandistul cercului, to
varășul Orvaș Constantin, stă de vorbă deseori cu cursanții în legătură cu activita- 

jtea viitoare a cercului. Iată-1, în clișeu, în timpul Unei asemenea discuții.

»- K *

nivelul învătămîntu
lui în noul an 
școlar. Sînt încă 
prea puțini tineri 
neutemiști înca
drați în cercurile 
învățămintului po
litic; organizațiile 
U.T.M. trebuie să 
insiste pentru în
cadrarea în aceste 
cercuri a tinerilor 
neorganizați care 
nutresc dorința de 
a deveni membri 
ai organizației 
U.T.M. Și, în sfîr- 
șit, trebuie întoc
mit programul ea. 
lendaristic de des
fășurare a șeeSn- 
țelor de învăță- 
mînt, trebuie 
partizate săli 
respunzătoare,
fel ca din primele 
zile ale 
școlar, 
de la
peni
re o
nică

re-
co- 
ast-

să

car ea 
politic.
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noului an 
utemiștii 

mina Lu- 
desfășoa-

muncă rod- 
pentru ridi- 
nivelului lor

numai 
singur 

Svobo- 
b ir oul

In întregul atelier, aplecați 
asupra strungurilor, frezelor, 
rabotezelor sau a bancurilor de 
ajustaj, puteau fi văzuți 
tineri. Printre ei — un 
om în vîrstă, tovarășul 
da Tiberiu, membru în
organizației de bază a partidu
lui, muncitor cu o vastă expe
riență, la care tinerii găsesc nu 
numai ajutor în problemele de 
muncă, ci și în
drumări părintești 
privind drumul 
lor în viață. Se
cretarul organiza
ției de partid,
tovarășul Matei Mircea, secre
tarul organizației U.T.M. Antal 
Ervin, împreună 
Svoboda 
îndelung 
felul în 
vață.

Munca
cipalele preocupări ale tinerilor 
din atelier. Preocupări demne de 
tinerii zilelor 
de a deveni muncitori cu
înaltă calificare, oameni cu 
rizonturi largi, luptători 
frunte pentru înfăptuirea sarci
nilor partidului. Și totuși, cine
va ar rămîne poate surprins 
dacă ar afla eă în sectorul e-

lectromecanic al minei Petrila, 
acum, in preajma deschiderii 
noului an al învățămintului po
litic U.T.M. nu găsești organi
zată nici o formă specifică a- 
cestui învățămînt

Care este motivul ?
Marea majoritate a utemiști

lor din sector, datorită preocu
pării neobosite a comuniștilor, 
a organizației U.T.M. pentru

în fața adunării generale a mem
brilor de partid atunci cînd li 
se vor discuta cererile lor de 
primire. Biroul organizației de 
bază a dat curs acestei cereri 
și utemiștii care au perspectiva 
de a intra în rîndurile organi
zației de partid, alături de eei 
9 candidați primiți în ultimele 
luni, vor învăța în cadrul cer
cului de studiere a Statutului

care paralel cu munca în pro
ducție urmează cursurile serale 
ale școlilor de cultură generală. 
Tovarășii Ilincuță Marin, Brîn- 
zan Victor, Cioroianu loan, 
Bartha Vențel, Grădinaru Gheor- 
ghe, Nicula Anghel, membri și 
candidați de partid, Prici Con
stantin, Demeni Carol, Bohm 
Adalbert, utemiști, se numără 
printre cei

Demeni Carol, 
utemiști, se 
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Roadele unei griji permanente pentru 
educarea comunistă a tinerilor muncitori

Tiberiu 
despre 

care ei

cu tovarășul 
discută deseori 

tineri, despre 
muncesc și în-

și învățătura sînt prin-

noastre, dornici 
o 

o- 
de

lor ca oameni înain-for marea
tați, au devenit membri și ean- 
didați de partid. Cei 24 mem
bri de partid și cei 19 candi
dați, care sînt în același timp 
și utemiști, sînt încadrați în cer
curi și cursuri ale învătămîntu
lui de partid. O bună parte din 
utemiștii eare nu sînt membri 
sau candidați de partid, între 
care Crăciun Dorel, Semian Ion, 
Serea Ștefan, și-au exprimat 
dorința de a intra în rîndurile 
comuniștilor, eerînd totodată bi
roului organizației de partid 
să-l încadreze în cercul de stu
diere a Statutului P.M-R. spre a 
se putea prezenta bine pregătiți

P.M.R. condus de propagandis
tul Grecu Simion.

Faptul că marea majoritate a 
utemiștilor din secție s-au ridi
cat la nivelul cerințelor impuse 
de înaltul titlu de membru al 
partidului, constituie rezultatul 
unei munci îndelungate și per
severente pentru educarea lor 
comunistă. In cadrul învățămîn- 
tului U.T.M. organizat în cursul 
anilor 
lor de 
ajutați 
tic, să
fie mereu la datorie. Organiza
ția de partid, precum și cea de 
tineret, sprijină pe acei tineri

trecuți, în cadrul cicluri- 
conferințe, tinerii au fost 
să-și ridice nivelul poli- 
muncească disciplinat, să

de tineri care ur- ♦ 
mează învățămîn- * 
tul 
în 
în 
duri ale întrece
rii socialiste pen- 
sarcinilor de pro- 
tinerii muncitori 

nu sînt încadrați 
învățămînt politic,

fiind Jseral, 
același timp 
primele rîn-
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un 
și 

în
să

tru înfăptuirea 
ducție. Pentru 
seraliști care 
în forme de
organizația de partid a pregătit 
un ciclu de conferințe.

Organizația U.T.M. pune 
mare accent pe îndrumarea 
controlul modului în care 
vață utemiștii, îndrumîndu-i
fie în permanență la înălțimea 
grijii și încrederii pe care le-o 
acordă membrii de partid, să 
învețe stăruitor pentru a putea 
contribui din plin la realizarea 
sarcinilor economice care ștau 
în fața colectivului minei.
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liber o pasiune, li 
abată destul de des 
bibliotecă. împrumuta 

pe care le citește cu
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greu de spus, 
că și tatăl ș 
invidiați pen
util în care-ș

Minerul Batin Gheorghe e șef 
de schimb într-una din brigăzile 
ce lucrează in 
minei Aninoasa. Miner priceput și 
bun organizator al producției, Ba
tin Gheorghe este in permanență 
preocupat de calitatea și canti
tatea cărbunelui extras precum 
și de economisirea materialului 
lemnos, iar fiica lui, o fetiță 
sprintenă, în calitate de elevă, 
se străduiește să obțină note ci' 
mai bune. Așa s-a iscat un fel 
de Întrecere intre tată și fiică. 
Cum insă in perioada vacanței 
de vară fetița urma să cam ră- 
mînă de căruță, că doar în a- 
ceasta perioadă nu se dau note 
întrecerea a luat o altă direcție

Are minerul Batin Gheorghe 
in timpul 
place 
pașii 
omul 
multă 
nea,
Ori de cite ori merge tăticii 
bibliotecă numai ce o auzi:

— Tăticule adu-mi te rog 
»•’ mie o carte.

— Iți aduc bucuros ietița tatei
— Dar una cu povestiri 

moașe.
Recent, Batin tatăl a 

lit „Pîrjolul", „Generatorul 
minuni", „Naufragiat de bună 
voie" și „Crimă și pedeapsă". 
Fiica a citit „Colegii", „Ali-baba 
și cei 40 de hoți" și altele.

De la Începutul anului și pînă 
in prezent, pe îișa comună a ce
lor doi Batin au fost trecute nu 
mal puțin de 62 cărți citite. Cine 
a citit mai mult e 
Cert e însă faptul, 
fiica merită să fie 
tru modul plăcut și 
petrec timpul liber.

Biblioteca din Aninoasa are 
insă peste o mie de cititori care 
au citit 
me. 
alte 
tre 
prin 
șirăm pe toți cei 
tori într-un articol 
tință. Nu poți însă 
Iești de tehnicianul 
de electricianul Crișan Teodor șt 
elevul Taker Mihai cititori frun
tași ai bibliotecii.

D. CRIȘAN
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in acest an 7208 volu- 
La această cifră se adaugă 
9630 volume răspindite în- 
mineri, gospodine și elevi 
bibliotecile volante. Să-i în 

1064 de citi- 
nu-i cu pu
să nu amin- 
Irina V ușile,

IN EDITURA ȘTIINȚIFICĂ A APĂRUT: 

„Tezaurul de sculpturi de la Tomis"
In Edituri științifi

că a apărut lucrarea 
„Tezaurul de sculp
turi de la Tomis", e- 
laborată de un co
lectiv format din V. 
Canarache, responsa
bilul șantierului ar
heologic de la To
mis, A. Aricescu, V. 
Barbu și A. Radu
lescu.

Cartea pune la în- 
demîna cititorilor re

producerile și pri
mele date șj' apre
cieri asupra celor 24 
de sculpturi în mar
mură descoperite în 
1962 la Constanța, 
pe teritoriul vechiu
lui Tomis. Ea pre
zintă descrierea tutu
ror pieselor, apre
cieri interpretative 
privind data sculptu
rilor, stilul, valoarea
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Brigada de încărcători condusă de Călugăriță Constantin de la 
depozitul de lemne al minei Lupeni se evidențiază în muncă prin impor
tante depășiri de plan.

Instantaneul nostru reprezintă pe membrii brigăzii adunați într-o 
scurtă consfătuire de lucru. Hotărî rea de a depăși cu 20 la sută pla
nul va fi dusă la îndeplinire și în această decadă.

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

Preocupări gospodărești ia mina Vuîcan4
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Drum de acces
Pînă nu de mult, aproviziona- 

r?a sectoarelor I și II cu utilaj 
și material lemnos se făcea ane
voie. Aceasta pentru că nu exis
ta un drum de acc?s la putui 
nr. 5. Dacă pa timp uscat tractoa
rele făceau două sau chiar trei 
drumuri, pe timp ploios abia reu
șeau să facă un drum. Cum s-a 
înlăturat acest neajuns ? S-a în
ceput construirea unui drum d=> 
acces la puțul nr. 5. In prezent, 
lucrarea se apropie de terminare.

La punctele Solga și Sava, lo
curile cele mai îndepărtate din 
cîmpul minier Vulcan, au pătruns 
pentru prima dată autocamioanele. 
Cu ajutorul mașinilor se face 
în prezent stocul de materiale 
pentru iarnă. La lucrările de a- 
msnajare a drumului, echipa con
dusă de Furcoianu Constantin a 
dovedit sîrguință și hărnicie, iar 
șoferii Gheorghiță Constantin și 
Moldovan Macedon, au dat dovadă 
de mult curaj cu ocazia efectuă
rii primelor transporturi. Prin a- 
menajarea drumului de acces a- 
vînd în vedere că se r anunță la 
folosirea tractoarelor, se obțin a- 
nual economii de peste 70 000 lei.

Befonarea incintei minei
Pe timp ploios, noroiul ajungea 

pînă la glezne — împiedicînd cir
culația oamenilor între casa ma
șinii de extracție și circuitul pu
țului „7 Noiembrie". Gospodarii 
minei au acționat și pentru re- 
m adierea acestei situații. In urmă 
cu o lună au început la puțul 
„7 Noiembrie" lucrări de amena
jare. A fost săpat și drenat tere
nul din jurul puțului, iar apoi 
a fost betonat. S-a corectat ni
velul incintei puțului fiind cobo- 
rîtă su 30 de centimetri sub ni
velul gurii puțului. Incinta pu
țului urmează să fie betonată. Tot
odată a mai fost amenajat și dru
mul de acces în incinta puțului. 
La aceste lucrări' s-au evidențiat, 
prin hărnicie și lucru de bună 

artistică, momentul și 
cauzele îngropării te
zaurului.

Textul este rezu
mat în limbile rusă, 
franceză, germană, 
engleză.

Lucrarea constituie 
o nouă și valoroasă 
contribuție la cunoaș
terea civilizației stră
vechi de pe pămîn- 
tul Dobrogei.

(Agerpres) ■ 

calitate, muncitorii Mărgăianu Nl- 
colae și Țico luliu.

Remiză nouă
Vechea remiză pentru pompieri 

se găsea amplasată la peste 3 
kilometri depărtare de mină 
în oraș. Recent a început con
struirea unei remize noi în In
cinta exploatării, într-un fost 
grajd. Pe lîngă remiza propriu 
zisă va fi amenajată o magazie 
pentru utilaje și materiale, un club 
și birou. In aceeași clădire urmează 
să fie instalat și corpul de pază 
al exploatării. întreaga lucrare de 
amenajare a complexului de pază 
— pompieri se face prin munca 
voluntară a pompierilor voluntari 
și angajați, precum și cu mese
riași de Ia atelierele exploatării.

Pregătiri de iarnă
Pentru a evita alunecarea ma

șinilor pe traseul care duce spre 
puțul nr. 10 a fost transportată 
și așternută zgură. La depozitul 
de lemne s-a organizat munca în 
trei schimburi la mașina de șo- 
rolit, pendul, topor și gater. In 
schimburile II și III se pregătește 
material lemnos fasonat în vederea 
formării stocului pentru iarnă la 
puțurile nr. 5 și 7. Se lucrează 
la repararea acoperișurilor de la 
clădirile administrativ? și indus
triale, iar repararea sobelor a 
fost terminată.

PUBLICITATE

Him le librării ji lifeme a rărlii — 
regionala Nnoeloaia-beea 
ANUNȚĂ

In anul școlar 1963/1964 va funcționa, în 
cadrul Grupului școlar poligrafic din București, 
o școală tehnică în specialitatea LIBRARI 
cu durata de un an.

Se pot înscrie, fără examen de admitere, 
absolvenți ai școlilor medii în vîrstă de 17-25 ani.

Elevilor li se vor asigura condiții de cazare 
și masă, pentru achitarea cărora fiecare elev 
va primi lunar o bursă de 300 lei.

informații suplimentare se pot obține la se
diul C. L. D, C. Piața Unirii nr. 4 Deva, telefon 
1258 sau 1597.

| Ă N U N Ț
> Șantierul T.C.M.C. II Co roiești, orașul Vulcan, regiunea Hu- ; >
J nedoara, angajează imediat conducători auto. ',
> Informații se pot primi zilnic la sediul șantierului, serviciul '!
} mecanizării. 1 i

M I N
(Urmare din pag. l-a)

părui incertitudinea zilei de 
miine.

Ziarul de după-amiază
Stau de vorbă cu Avram Doțiu.
— E plăcut aici la dumneata. 

Curtea asta cu flori și verdeață. 
Casa ca nouă...

— E chiar nouă. Adică am ter- 
minat-o acum 5 ani, înainte de a 
mă pensiona. S-au făcut peste 
7 000 de apartamente în ultima 
vreme.

— Pensia ?
—- N-am de ce mă plînge : 

factorul îmi aduce în fiecare 
lună 1 200 lei. Ia te uită, vorbeam 
de lup...

Intr-adevăr, factorul tocmai so-
sește adueîndu-i ziarul.

— M-am obișnuit să citesc zia
rul nostru — „Steagul roșu" de la 
Petroșani. Mai aflu și eu ce se în- 
tîmplă prin valea noastră.

Si parcurge paginile cu o vă- 
i dită nerăbdare citind în fugă.

Din cînd în cînd bătrînul mă 
privea de parcă ar fi vrut să-mi 
spună ceva. Părea că ar dori să-ițți 
arate cît e de liniștită, de bogată 
viața lui azi, la bătrînețe, și nu 
reușea. Se cufunda apoi, cu im
portanță și mîndrie, în lectura zia
rului, concentrînd în această sim
plă activitate tot ceea ce ar fi 
avut de spus. Și mă înduioșa mîn- 
dria acestui om care, cu nici 
douăzeci de ani în urmă, cobora 
în mină avînd drept prînz car
tofi fierți sau o bucată de mămă 
ligă și care acum trăiește, citind 
într-un ziar știrile zilei, cu sen
timentul propriei sale împliniri 
Solidar în trecut, în mizerie și o- 
primare cu toată Valea Plîngerii
— cum se numea în trecut bazi
nul carbonifer — e solidar acum 
cu bucuriile Văii Jiului contem
porane. Tăceam și ne priveam, fie
care cu gîndurile lui, cînd la 
poartă răsună strident claxonul 
unei mașini care stopă brusc :

— Ei, bată-vă norocul — se 
trezi bătrînul. Sînt frații Sorescu: 
„studenții" mei. Ia veniți încoace
— îi invită moșul

Și făcu prezentările.
— Studenții mei.
— Gheorghe Sorescu — maistru, 

preciza primul.
— Constantin Sorescu — miner, 

spuse al doilea.

E R I I
— Dar, reluă Gheorghe, amîn- 

doi foști „studenți" ai moșului 
Doțiu: in brigada pe care o con
ducea el am învățat noi meseria 
de miner. Și, cum am fost elevi 
sîrguincioși și am cîștigat bine, 
ne-am acordat ca premiu un au
tomobil.

— Lasă astea — i-o tăie Doțiu. 
Ce mai e pe la voi, la Uricani ?

— Ce să fie ? Brigada lui Ion 
Nicolae a primit o mașină rota
tivă de perforat și metoda de 
pușcare selectivă s-a extins.

Urmează un raport foarte com
plet și foarte amănunțit pe care 
îl face Gheorghe Sorescu, în timp 
ce Constantin îmi explică:

— II ținem zilnic la curent cu 
noutățile din mină; în felul acesta 
nu se simte chiar pensionar. Mo
șul nu prea se împacă cu odihna. 
Dar, n-ai ce-1 face. Vîrsta nu te 
iartă.

Facem apoi cu toții un tur cu 
mașina. Asta pentru că bătrînului 
Doțiu îi face bine aerul tare din 
împrejurimi și pentru că se simte 
foarte fericit alături de „studen
ții" lui, care „nu-1 uită nici acum 
cînd e pensionar"...

Trecînd prin centrul orașului 
Lupeni, din goana mașinii îl ză
resc, altăuri de tatăl său, pe cel 
de-al patrulea Ștefan din familia 
Husti — un puști de vreo 8 ani. 
Și îmi amintesc de dilema în oare 
se afla tatăl său cînd îmi vorbea 
de viitorul copilului :

— Știți, spunea el, băiatul meu 
are, se pare, ureche muzicală. In. 
vață pianul la cercul muzical de 
la club. Cred că ar putea urma 
mai tîrziu conservatorul. Dar, pe 
de altă parte, mă gîndesc că fa
milia noastră are o tradiție pe ca
re vreau s-o respect. O să-l sfă
tuiesc să devină tot miner ca bu
nicul și tata; sau poate inginer, 
ca mine !

Pe bancheta din față a mașinii, 
bătrînul Avram Doțiu, din gene
rația lui Ștefan Husti, cel ars de 
viu în mină, se întreținea cu ver
vă și plin de bună dispoziție cu 
maistrul Gheorghe Sorescu, care 
stătea la volan, și. se simțea cel 
puțin la fel de tînăr ca foștii lui 
„studenți".

(prin Agerpres)

PROGRAM DE RADIO
27 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică ușoară, 9,30 
Melodii populare, 10,30 Muzică de 
estradă, 11,05 Cîntece de Emil 
Lerescu, 12,00 Din folclorul popoa
relor, 12,30 Concert de muzică u- 
șoară, 14,00 Concert de prînz, 
16,15 Vorbește Moscova 1 17,30 In 
slujba patriei, 18,00 Muzică ușoa
ră, 18,30 Lecția de limba engleză, 
19,00 Din creația compozitorului 
Gherase Dendrino, 19,30 Muzică de 
estradă, 21,40 Recital Renata Te
baldi, 22,25 Cîntă Betty Curtis — 
muzică ușoară. PROGRAMUL II. 
10,10 Muzică populară din țări so
cialiste, 11,01 Selecțiuni din ope
rete, 11,31 Potpuriuri de muzică 
ușoară, 13,02 Muzică populară din 
Ardeal, 13,30 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. AI. Graur des
pre „Construcții discutate" (relua
re), 14,35 Melodii distractive, 15,00 
Actualitatea în țările socialiste, 
16,30 Cîntece și jocuri populare, 
17,00 Melodii de dragoste, 18,45 
Emisiune literară, 19,30 Teatru la 
microfon: „Cinci fete plus Pigu- 
lete" de Constanța Bratu, 20,31 
Muzică de estradă, 21,45 Muzică 
de dans, 22,25 Din poezia clasică 
maghiară.

CINEMATOGRAFE
27 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Pînă mîine; AL. SAHIA: Tu ești 
minunată; PETRILA : Cabotinul; 
ANINOASA: Pedro pleacă în Sie- 
ra,- VULCAN : Moartea în insula 
de zahăr; PAROȘENI : După doi 
iepuri; LUPENI: Lumina de iulie,- 
URICANI: Tinerețea lui Maia-
kovskL
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Lucrările
Adunării Generule a O.N.U.

Ședința Prezidiului
Sovietului Suprem ai U.R.S.S.

NEW YORK 25 (Agerpres).
! In după-amiaza de 24 septem
brie, la ședința Adunării Generale 
O.N.U. la discuția generală au 
participat reprezentanții Republicii 
Costa-Rica, Guatemalei și Nigeriei. 
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Costa Rica, Daniel Odu- 
ber, a analizat greutățile econo
mice ale țărilor din America Cen
trală obligate să se rezume numai 
la exportul de materii prime.

Ministrul afacerilor externe al 
Guatemalei, Alberto Herrarte, și-a 
consacrat cea mai mare parte a 
intervenției sale criticării refuzului 
guvernului englez de a purta tra
tative în problema alipirii Hondu
rasului britanic la Guatemala. El 
a sprijinit, de asemenea, cererile 
Argentinei de a-i fi retrocedate 
insulele Falkland, aflate sub stăpî- 
nire engleză.

In cuvîntarea sa ministrul afa
cerilor externe al Nigeriei, Adamou

©------------

In legătură cu crearea Federației Malayeze
NEW YORK 25 (Agerpres).
La New York are loc o intensă 

activitate diplomatică în legătură 
cu conflictul care s-a ivit după 
crearea Federației Malayeze. Mi
niștrii de externe ai Filipinelor și 
Indoneziei au avut numeroase în
trevederi eu secretarul de stat al 
S.U.A., Rusk, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, și cu mai mulți 
diplomați care participă la sesiu
nea Adunării Generale O.N.U.

------------ ©------------

Conferința de presă a lui R. Mugabe
LONDRA 25 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe de pre

să, care a avut loc la Londra la 
24 septembrie, Robert Mugabe, 
secretar general al Uniunii națio
nale africane Zimbabwe, a declarat 
că guvernul englez, recurgînd la 
tot felul de tertipuri juridice re
fuză să satisfacă revendicările 
7'T:~ “epurației africane din
Rhodesia de sud.

R. Mugabe a subliniat că a re
mis lui R. A. Butler, prim minis
tru adjunct al Consiliului de Mi
niștri al Angliei, în competența 

‘căruia intră problemele Africii 
centrale, un memorandum în care 
sînt expuse revendicările partidu
lui Zimbabwe.

Partidul cere, a spus el, ca îna
inte de dizolvarea Federației Rho- 
desiei și Nyassalandului guvernul 
englez să aplice în Rhodesia de 
sud o nouă constituție care să co
respundă intereselor majorității 
populației, iar controlul asupra 
forțelor armate să fie încredințat 
numai unui guvern, care să ex
prime voința întregului popor. Gu
vernul englez trebuie, de aseme
nea, să înceteze orice ajutor fl-
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Vizita Iui Ch. Jagan 
în Anglia

LONDRA 25 (Agerpres).
La 24 septembrie, Cheddi Jagan, 

primul ministru al Guyanei brita
nice, a avut o întrevedere cu Ha
rold Wilson, liderul partidului la
burist, și Arth Bottomley, repre
zentant al fracțiunii parlamentare 
laburiste pentru problemele eolo- 
niilor. Potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, Wilson a spri
jinit propunerea lui Jagan privind 
instituirea de către guvernul en
glez a unui „comitet al bunelor 
oficii", alcătuit din reprezentanți 
ai guvernelor țărilor Commonwe- 
althului. Acest comitet trebuie să-și 
exercite influența în vederea creă
rii condițiilor necesare formării în 
Guyana britanică a unui guvern 
de coaliție și care să faciliteze 
progresul țării spre independență.

Mayaki, a subliniat că Tratatul de 
la Moscova «u privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în 
trei medii reprezintă un pas im
portant pe ealea îmbunătățirii re
lațiilor dintre Est și Vest. In cu
vîntarea sa el a cerut excluderea 
Africii de sud din O.N.U. și a 
condamnat „aventura colonialistă a 
Portugaliei în Africa". A. Mayaki 
a criticat „complicitatea oficialită
ților unor mari puteri" cu guver
nele Africii de sud și Portugaliei 
și a subliniat că „popoarele Afri
cii nu vor înceta lupta lor pînă 
ce colonialismul nu va fi eliminat 
în întreqime de pe acest conti
nent".

In încheierea ședinței, Adunarea 
Generală a hotărît în unanimitate 
să includă pe ordinea de zi punc
tul intitulat „Măsuri pentru aju
torarea orașului sinistrat Skoplje 
din Iugoslavia".

Ministrul de externe al Filipi
nelor, Salvadore Lopez, a declarat 
în cadrul unei conferințe de pre
să, că Indonezia și țara sa au că
zut de acord să nu ceară include
rea problemei Federației Malayeze 
pe ordinea de zi a actualei sesiuni 
a O.N.U, deși și-au rezervat drep
tul de a ridica această problemă 
în cuvîntările lor în fața Adunării 
Generale.

nanciar destinat actualului guvern 
rasist din Rhodesia de sud.

împotriva hotărîrii colonialiștilor 
care caută să-și mențină prin 
forța armelor dominația în Rhode
sia de sud, africanii sînt ferm ho- 
tărîți, a subliniat Mugabe, să ob
țină prin orice mijloace satisface
rea drepturilor și revendicărilor 
lor.

....... ~-=asAS;

PRAGA. După cum anunță a- 
genția CTK, la 24 septembrie, se
cretariatul F.S.M. a dat publicită
ții o declarație în legătură cu lupta 
grevistă a minerilor din Asturia, 
în care propun din nou organiza
rea unei întîlniri a conducătorilor 
F.S.M., Confederației internaționale 
a sindicatelor libere, confederației 
internaționale a sindicatelor creș
tine și organizațiilor sindicale au
tonome pentru a elabora un pro
gram de acțiuni comune în vede
rea acordării unui ajutor mai e- 
ficient oamenilor muncii din Spa
nia, aflați în grevă.

Secretariatul F.S.M. este eonvins 
că o asemenea întîlnire va con
tribui la întărirea solidarității in
ternaționale cu oamenii muncii 
spanioli.

RIO DE JANEIRO. Agenția 
Prensa Latina relatează că func
ționarii bancari din orașul Rio de 
Janeiro au declarat o nouă grevă 
de 75 de ore în sprijinul reven
dicărilor cu privire la mărirea sa
lariilor.

LONDRA. La 24 septembrie Pie
tro Nenni, secretar al Partidului 
Socialist din Italia, a avut o în
trevedere cu Harold Wilson, lide
rul partidului laburist. După cum 
reiese din declarația partidului la
burist, dată publicității după în
cheierea întrevederii, ei au exa
minat o serie de probleme, îndeo
sebi, de politică externă punînd 
accentul pe destinderea încordării 
în relațiile dintre Est și Vest și 
pe propunerile referitoare la de
zarmare. Totodată, a avut loc un 
schimb de păreri „în timpul că-

MOSCOVA 25 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

la 25 septembrie a avut loc la 
Kremlin ședința Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. în cadrul 
căreia a fost discutată problema 
ratificării Tratatului de la Mosco
va cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub

------------ ©------------

l. Hodges: S.U.A. examinează reducerea 
restricțiilor asupra comerțului 

cu țările socialiste
WASHINGTON 25 (Agerpres).
La Washington a fost dat pu

blicității la 24 septembrie raportul 
Conferinței pentru problemele dez
voltării exportului american care 
a avut loc, la inițiativa Casei Albe, 
în zilele de 17 și 18 septembrie.

Cu acest prilej, după cum trans
mite Buletinul de Știri al Casei 
Albe, ministrul comerțului S.U.A., 
Luther Hodges, a ținut o conferin
ță de presă, în cadrul căreia a 
declarat că „guvernul S.U.A. exa 
minează foarte precis" o reducere 
a restricțiilor asupra comerțului 
cu țările socialiste. Referindu-se la 
recomandările unor comitete ale 
conferinței de a fi reconsiderată 
politica economică a S.U.A. față 
de țările socialiste, Hodges a de
clarat : „Cred că noi va trebui să 
procedăm astfel".

Ministrul comerțului S.U.A. a 
declarat că în cursul întîlnirii pe 
care a avut-o șăptămîna trecută 
cu președintele Kennedy, cînd i-a 
prezentat un raport cu privire Ia 
rezultatele conferinței au fost dis
cutate posibilitățile comerțului eu 
țările socialiste, „dar numai într-un 
mod general". El a arătat în ace
lași timp că orice convorbiri asu
pra comerțului între Est și Vest, 
exclud exportul de materiale stra
tegice americane.

rora s-a conturat posibilitatea unui 
acord" în ce privește pozițiile am
belor partide în problema forțelor 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O. 
și în problema colaborării euro
pene.

LIMA. La 24 septembrie în di
ferite regiuni din Peru a fost re
simțit un puternic cutremur de 
pămînt care a provocat pagube în 
diferite localități și a stîrnit pani
că în rîndurile populației. Ca ur
mare a cutremurului, care a durat 
40 de secunde, în capitala Peru
lui, Lima, precum și în orașele 
Huaras, Caras, Recuay și Humay, 
situate în nordul tării, s-au spart 
numeroase geamuri. Mai multe 
clădiri vechi din Huaras s-au pră
bușit, patru persoane fiind inter
nate în spital.

REYKJAVIK. La 24 septembrie 
toate ziarele islandeze au publicat 
comunicatul Consiliului de produc
ție al agriculturii privitor la noua 
majorare de prețuri la lapte și la 
produsele lactate. In comparație 
cu luna septembrie 1962, prețurile 
la lapte au crescut cu 25 la sută, 
la smîntînă cu peste 15 la sută, 
la unt cu 28 la sută, la brînză cu 
peste 17 Ia sută.

ROTTERDAM. Măsurători făcute 
eu prilejul săpăturilor pentru noul 
metro din Rotterdam au arătat că 
o parte a terenului pe care este 
construit orașul se ridică și co
boară o dată cu fluxul și refluxul. 
In perioada fluxului presiunea pu- 
ternieă a apei mării determină ri
dicarea solului, în timpul refluxu
lui presiunea se micșorează șî a- 
tunei solul coboară. 

apă. Membrii Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. au aprobat 
în unanimitate Tratatul semnat la 
5 august 1963 la Moscova în nu
mele guvernului U.R.S.S.

A fost adoptat apoi decretul cu 
privire Ia ratificarea Tratatului pri
vitor la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
spțiul cosmic și sub apă.

Buletinul de Știri al Casei Albe 
relatează că în cursul lucrărilor 
conferinței pentru problemele dez
voltării exportului american, în a- 
fara recomandărilor cu privire la 
dezvoltarea comerțului S.U.A. cu 
țările socialiste, participanții au 
sugerat de asemenea, guvernului 
american acordarea de noi stimu
lente fiscale, lărgirea serviciilor 
comerciale și de informații ale re
prezentanțelor diplomatice ale 
S.U.A. în țările străine, intensifi
carea publicității și promovarea 
unor programe pentru atragerea 
pentru export a unui număr mai 
mare de societăți americane. Hod
ges a declarat că Ministerul Co
merțului S.U.A. studiază posibili
tățile de punere în practică a a- 
cestor recomandări.
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Scade producția 
de filme a R. F. G.
BONN 25 (Agerpres).
Ziarul „Frankfurter Rundschau" 

informează că între anii 1956 pînă 
în 1962 producția de filme artis
tice în R.F.G. s-a redus la jumă
tate. Referindu-se la filmele pre
zentate pe ecranele din R.F.G., 
ziarul constată că în anul 1962 fil
mele vest-germane au reprezentat 
doar 28,5 la sută din totalul fil
melor prezentate publicului. Din 
articol reiese că una din cauzele 
acestei situații o constituie concu
rența americană. „Cu o cotă-parte 
de 36,5 al sută filmul american 
domină piața vest-germană", scrie 
ziarul.

In continuare „Frankfurter Rund
schau" menționează că „o dată cu 
închiderea a 335 săli de cinemato
graf în anul 1962 s-a redus simți
tor și numărul spectatorilor".

Sesiunea miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale Pieței comune
BRUXELLES 25 (Agerpres).
Marți seara a luat sfîrșit la 

Bruxelles Sesiunea minișAilor de 
externe ai țărilor membre ale Pie
ței comune. Și de data aceasta nu 
a fost realizată o atenuare a di
vergențelor economice care se ma
nifestă între Piața comună și S.U.A. 
în cadrul așa-numitului „război al 
puilor de găină". După cum s-a 
mai anunțat, miniștrii de externe 
au aprobat marți un proiect pre
gătit anterior de experți, potrivit 
căruia tarifele de import la car
nea de pasăre din S.U.A. vor fi re
duse cu 10 la sută. Această redu
cere este considerată însă cu to
tul insuficientă în S.U.A., avîndu- 
se în vedere că tarifele vamale 
ale Pieței comune la importul căr
nii de pasăre din S.U.A. s-a tri
plat în ultimul an.

Reacția bruscă a S.U.A. la mă
sura Pieței comune ilustrează ne
mulțumirea crescîndă a producăto
rilor americani. In aceeași seară, 
după cum subliniază agenția Reu-

u-R S-Ș-: Dona noi centrale 
atoiDo-electrice

MOSCOVA 25 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

în orașul Melekes, din regiunea 
cursului superior al fluviului Vol
ga, a fost dată in exploatare de 
probă o nouă centrală atomo-elec- 
trică mobilă, al cărei reactor folo
sește agent termic și moderator 
organic. Centrala are o putere de 
750 kw și va putea funcționa timp 
de doi ani fără înlocuirea combus
tibilului. Presiunea agentului ter
mic este de 7 atmosfere, iar greu
tatea întregului utilaj este de 360 
tone.

Centralele de acest tip sînt des
tinate regiunilor îndepărtate și 
greu accesibile.

In același timp, a intrat în fun< • 
țiune de probă reactorul centrali 
atomo-electrice „Kurceatov" de ia 
Beloiarsk (Ural). Centrala atomo- 
electrică de Ia Beloiarsk are o 
putere instalată de circa 100 000 
kw. Reactorul centralei este con
struit în forma unui mare cilindru 
din grafit cu diametru de 12 metri 
și înălțimea de circa 8 metri.
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Spania : Alți deținuți 
amenințați cu moartea...

MADRID 25 (Agerpres).
încă doi deținuți antifasciști în

temnițați în închisoarea Burgos 
sînt amenințați cu moartea deoa
rece ei au refuzat să participe la 
slujba religioasă obligatorie în în
chisoare.

După cum scrie ziarul „Avaniti" 
(Italia), deținuții Nicolas Morena 
și Vicente Gonzales, refuzînd să 
participe la slujba religioasă, au 
fost transferați pe o perioadă ne
limitată în așa-numitele boxe ale 
morții. După cum relatează ziarul, 
acestea „sînt camere de pedeapsă 
de unde rareori mai iese cineva 
viu". Tovarășii de detențiune a\ 
declarat grevă de solidaritate ly 
care participă, de asemena, și de
ținuții catolici.
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Demonstrație de protest 
Ia Roma

ROMA 25 (Agerpres).
Agenția United Press Interna

tional relatează că marți au avut 
loc la Roma în fața Ambasadei 
Vietnamului de sud și în cîteva 
piețe publice demonstrații împo
triva represiunilor regimului die- 
mist. Demonstrațiile au fost pri
lejuite de prezenta în capitala Ita
liei a doamnei Nhu, cumnata lui 
Ngo Dinh Diem, care și-a cucerit 
o tristă faimă datorită faptului că 
ea s-a aflat printre inițiatorii re
presiunilor antibudiste.

ter, misiunea Statelor Unite pe 
lingă sediul Pieței comune la 
Bruxelles a dat publicității o de
clarație în care se arată că S.U.A. 
resping oferta țărilor Pieței comu
ne de reducere cu 10 la sută a ta
rifelor vamale, calificînd-o drept
„inacceptabilă". Referindu-se la as
cuțirea luptei economice dintre
S.U.A. și Piața comună,, agenția
United Press International rela
tează că persoane oficiale au con
firmat că aceasta înseamnă eă 
S.U.A. sînt hotărîte să răspundă 
prin anularea concesiilor tarifare 
de care se bucură membrii Pieței 
comune în exporturile lor în S.U.A. 
In fapt aceasta ar duce la pune
rea în aplicare a planului lui 
Cristian Herter, Consilier special 
al președintelui Kennedy, plan care 
preconizează sporirea tarifelor la o 
serie întreagă de produse indus
triale de primă necesitate impor
tate de S.U.A. din țările Pieței co
mune.
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