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pînă la

prefabricați 
îndeplinirea

lizată pe 
în 8 Iun 
a fost cu 
mar = de 
planificat.

tehnico- 
pentru 

productivității 
pe șantier —

Cu planul pe
23 septembrie 

o însemnătate 
pentru colecti

realizări si moiiipiii! oospodăresii 
pe șantierul de pielairita e Petroșani

Ziua de 
a avut' 

deosebită 
vul de muncă al șantle 
rului de 
Petroșani :
planului pe trei trimes
tre la producția globală 
de betonite pentru mină 
cu o săptămînă mai de 
vreme. Muncitorii șantie 
rului au produs
plan de la începutul 
nului și 
respectivă 381 m.c. 
prefabricate din 
pentru armarea 
lor. Acest succes

peste 
3- 

data 
de 

beton 
galerii- 
a fost

posibil atît datorită hăi-
Lazăr Nicolae, strungar în secția mecanică de la 

U.R.U.M.P., se bucură de o deosebită apreciere pen

tru depășirea zilnică a sarcinilor de plan și calitatea
Economii peste

bună a lucrărilor pe care le execută.

-----©_

Acțiuni gospodărești

cu

tru
a se
ca la trenurile 
mare de 
deschidă 
bilete în 
De

In stația C.F.R. Pe
troșani pentru buna 
deservire a publicului 

"ălălor, sălile de aș- 
ire au fost zugrăvi- 
' curățite, s^a pro- 

combustibilul pen- 
încălzit și urmează 
organiza activitatea 

cu trafic
călători să se 

două case de 
timpul zilei,

asemenea, în vede
rea asigurării încălzirii 
garniturilor de călători 
se va înființa o comisie 
de la secțiile mișcare, 
tracțiune și vagoane care 
va controla trenurile 
înainte de plecarea din 
stația Petroșani.

In cursul lunii octom
brie, coloanele de apă 
pentru alimentat locomo 
tiv ele vor fi pregătite ca

în timpul iernii alimen
tarea să se facă în con
dițiuni normale. La fel, 
înainte de sosirea înghe
țului, secția L 5 Petro
șani va termina progra
mul de pregătire a li
niilor și clădirilor din 
complexul Petroșani pen
tru ca iarna să nu influ
ențeze negativ asupra 
procesului de producție.

Prin realizarea tuturor 
măsurilor stabilite d'n 
vreme, stația Petroșani 
își va desfășura activi
tatea normal și în cursul 
iernii, respectîndu-se 
gularitatea
după grafic, iar 
de
zat

re- 
circulațiet 

planul
transport va fi reali- 
în bune, condițiuni.

IOAN MÂNDOIU 
șeful stației C.F.R.

Petroșani

Colectivul șantierului 
s-a angajat să realizeze 
în acest an 100 000 le; 
economii suplimentare la 
prețul de cost. Depășind 
planul de producție 
baza sporirii 
tății muncii, 
țind continuu 
betonitelor și 
cu strictețe ; 
preparare 
muncitorii

pe 
product! vi - 
îmbunătă- 

calitatea 
respectînd 

normele de 
a betonului, 
șantierului au

luni îndeplinit
niciei brigăzilor de tur
nat beton conduse de 
muncitorii Călin Florea, 
Pocivilișteanu Titu și 
Neacșu Gh. cît și price
perii conducerii șantie
rului de a lua, sub în
drumarea organizației de 
partid, măsuri 
organizatorice 
creșterea 
muncii
chezășia realizării planu
lui de producție. Pro
ductivitatea muncii rea- 

salariați 
exemplu, 
sută mai 

indicele

angajament
reușit să îndeplinească 

și chiar să depășească 
angajamentul lu"‘ la eco
nomii încă în primele 
opt luni. Economiile rea
lizate la prețul de cost 
în perioada respectivă 
se cifrează la 130 000 lei.

Colectivul șantierului 
este hotărît să sporească 
pînă la sfîrșitul anului 
volumul economiilor rea
lizate la 250 000 lei.

O măsură bună
din vara aces- 

i introdus ca 
nou în pro- 

prefabricate

Incepînd 
tui an s-a 
sortiment i 
ducția de 
bandajele din beton pen
tru galerii. La prepara
rea betonului pentru a- 
cest fel de prefabricate 
se folosește pietriș 
granulația sub 20 
Pentru obținerea 
material era necesar 
balastul să fie 
apoi sortat la 
necesară.

Conducerea
nu s-a mai împăcat cu 
folosirea acestei 
destul de 
incomodă și

cu
mm. 

acestui 
ca

ciuruit și 
granulația

șantierului

operații

t

slab productivă, prin ca
re se obținea pietrișul 
pentru bandajele din pre
fabricate de beton. A 
luat măsuri ca această 
operație să se facă me
canizat. In acest scop a 
fost procurată o moară 
cu valțuri, care va h 
pusă în funcțiune peste 
cîteva zile. Cu ajutorul 
acestei mori se va putea 
concasa 
nulația 
bandaje 
turnare.
două posturi da munci-

balastul la gra- 
necesară pentru 
și da direct la 
Se reduc astfel

(Continuare în pag. 3-a)

Trecînd prin toate fazele procesului tehnologic, celuloza a fost 
transformată în fir de mătase. A rămas doar cîntărirea și apoi am
balarea și transportarea la fabricile prelucrătoare.

Clișeul este un instantaneu luat în momentul cînd muncitoarea 
Turtea Elena de la Viscoza Lupeni se pregătea să cîntărească o can
titate de fire.

Deși numără de-abia șase luni de activitate în cadrul sectorului 
V Lonea, totuși brigada condusă de minerul Farkaș loan se remarcă 
prin depășiri de plan 
mai mare cu aproape 
IN CLIȘEU: Ortacii de 
din brigada lui Farkaș

in medie de 2 la sută, pe baza unui randament 
o tonă de cărbune pe post decît cel planificat 
pe schimbul condus de minerul Elekeț Iosii 
loan.

Restanta* a fost lichidată

vagoanel ? în termenul pre-

ceferiștii 
a asigura

d apun eforturi 
întreprinderile 

se mai întîm-

nu le puteau a- 
putea ieși din 

început să fie 
vagoane goale

D? pildă, săptămîna tre- 
preparația Petrila se înre- 
o restanță d? 1464 tone 
nțîncărcate — deci aproa-

Realizarea ritmică a planului de 
transport la încărcări constituie 
una din obligațiile principale ce 
revine atit căii ferate cît și în
treprinderilor beneficiare. Căii fe
rate ! se cere să asigura va
goane goals, apte pentru încăr
care, iar întreprinderilor de a în
cărca 
văzut.

Deși 
pentru
cu vagoane totuși 
plă ca unele întreprinderi să ră- 
mînă cu restanțe la planul de în
cărcări, 
cută la 
gistrase 
cărbune
pe 70 de vagoane.

Cum se putea lichida această 
restanță ? Singura soluție era să 
se încarbe și duminica* deși este 
o zi rezervată reparațiilor. Con
diția era ca ceferiștii să asigure 
necesarul de vagoane goale. De 
aceea, la R.C.M. Petroșani au fost 
programate trenurile cu care ur
mau să sosească vagoanele goale.

Zorii zilei de duminică i-a găsit 
mobilizați pe toți: pe ceferiști și 
pe cei de la preparați e. Lucrul 
a început în ritm normal ,- vagoa
nele programate erau aduse cu 
regularitate, iar din silozuri curgea 
cărbunele în vagoane, lăsînd loc 
liber altei producții de cărbune. 
Deodată, neprevăzutul. Trenul 
2672 care trebuia să aducă 
vagoane goale a sosit... cu 
goane încărcat a.

— Ce ne facem?
• mat conducerea
adus oamenii

Situația era într-adevăr critică: 
oamenii neâvînd de lucru, ar fi 
plecat acasă iar silozurile ame
nințate să ră'mînă pline pe jumă
tate. Erau puși într-o situație ne
plăcută și ceferiștii din comple
xul Petroșani: promiseseră vagoa
ne goale și acum 
sigura... Cum se 
încurcătură ? Au 
adunate ultimele
de prin gară, varniță : aproape 20 
vagoane goale. Totuși puține. Deo
dată, pe linia de sosire a prepa- 
rației intră o garnitură de 35 de 
vagoane goale.

Apoi au mai fost scoase alte 
12 vagoane goale și date la încăr
care. Datorită acestui fapt, prepa
ratorii au reușit să lichideze res
tanța de pe 
încarce 1623 
lunar la zi.

Cuvinte de
prin preparație. Un lucru 

sa priceapă: de unde apă- 
csle 35 
nici un 
în gară.

o săptămîna 
tone peste

bucurie se

nr.
60

va-

și să
planul

nu vom avea 
cărbunele!

ia
în

s-a 
preparați ei. 
lucru, iar
ce să încărcăm

alar-
Am

acum

auzeau 
nu pu

vagoane ? Doar nu 
tren cu vagoane

rodul muncii pline 
din echi- 
care au 

de acasă 
lăcătuși-

tea să 
ruseră 
sosise 
goale

Acestea erau 
de avîr>t a muncitorilor 
pale de reparații C.F.R. 
fost chemați în grabă 
deși aveau zi liberă, a
lor de revizie, care au dat o mî- 
nă de ajutor la repararea vagoa
nelor. In trei ore ei au reparat 
mai multe vagoane 
întreg schimb. Iată 
jutorării tovărășești 
festă în colectivele
lor noastre socialiste.

decît într-un 
roadele întra- 
ce se mani- 
întreprinderi-

I. CRIȘAN 
corespondent

îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan,
în atenfia comitetului sindicatului

Mobilizînd colectivele de munci
tori, tehnicieni și ingineri în în
trecerea socialistă pe baza Direc
tivelor C.C. al P.M.R., militînd 
neobosit pentru însușirea și răs- 
pîndirea . metodelor avansate de 
muncă și de organizare a produc
ției, desfășurînd o muncă vie 
pentru stimularea inițiativei crea
toare a celor ce muncesc, orga
nele și organizațiile sindicale a- 
duc o contribuție valoroasă la 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

Urmînd indicațiile Comitetului 
orășenesc de partid și ale Consi
liului local al sindicatelor, comi
tetul sindicatului de la prepara- 
ția Lupeni acordă o deosebită a- 
tenție mobilizării și ajutorării co- 

: mitetelor de secții, pentru o cît 
mai bună organizare a întrecerii 
socialiste în fiecare secție și Ioc 
de muncă. Așa spre exemplu, la 

I întrecerea socialistă organizată pe 
uzină participă un număr de 740 

I de tovarăși. Rezultatele obținute 
j de ei în procesul de producție sînt 
i popularizate atît la panoul evi- 
\ dențiaților, gazeta de perete, eît

și săptămînal Ia stația de radiofi- 
care a orașului Lupeni.

Pentru a arăta concret felul cum 
trebuie să se organizeze și să se 
desfășoare adunările sindicale pe 
grupe, comitetul sindicatului a 
inițiat, sub îndrumarea organiza
ției de partid, o adunare sindicală 
de grupă model unde au fost in
vitați membrii comitetelor de sec
ții, toți organizatorii de grupe sin
dicale și numeroși maiștri.

Adunarea model s-a dovedit un 
bun mijloc de instruire. In urma 
ținerii ei, conținutul referatelor și 
dezbaterea problemelor în adună
rile sindicale de grupă s-a îmbu
nătățit simțitor. A fost înlăturată 
practica considerării drept anga
jamente în întrecerea socialistă a 
obligațiilor de serviciu. In acest 
fel, stabilirea angajamentelor pe 
întreprindere s-a bazat pe consul
tarea largă a colectivelor din sec
ții și locuri de muncă, pe însuma
rea angajamentelor individuale și 
colective. Astfel s-a ajuns ca în
treprinderea noastră să participe 
la întrecere angajamente mobi

lizatoare cum ar fi: recepționarea 
peste plan a 60 500 tone de căr
bune brut, îmbunătățirea recupe
rării globale cu 0,7 puncte, redu
cerea cenușii globale cu 0,2 punc
te, reducerea umidității cărbunelui 
livrat cu 0,2 puncte față de rea- 
lizările anului 1962 și realizarea 
de economii la prețul de cost de 
500 000 lei.

Traducerea în viață a angaja
mentelor necesită asigurarea tutu
ror condițiilor tehnico-materiale. 
Iată de ce sprijinirea conducerii 
întreprinderii pentru întocmirea u- 
nor planuri de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice bogate în conținut și 
urmărirea îndeplinirii lor constituie 
o altă preocupare a comitetului 
nostru sindical.

încă în perioada pregătirii pro
ducției pentru 1963, membrii co
mitetului au fost instruiți de C.L.S.

SEVER COMAN 
președintele comitetului sindicatului 

preparația Lupeni

(Continuare în pag. 3-a)



PLĂCUT Șl
Comitetul U.T.M. de la U.R.U.M.P, 

se preocupă eu simț de răspundere 
de organizarea plăcuta și utilă a 
timpului liber al tinerilor din 
uzină. Pe lingă acțiunile cu «ar- 
tea și alte manifestări cultural- 
educative, de multă apreciere se 
bucură în rîndui tinerilor de aici 
joile tineretului.

Pentru buna lor organizare, ca 
Și pentru tematica variată ce-o a- 
bordează, joile de tineret sînt aș
teptate cu interes de către tinerii 
muncitori.

O asemenea joie de tineret a 
fost organizată săptămîna trecută 
la clubul U.R.U.M.P. Sala a fost

--------o

EDUCATIV
pregătită din timp. Tineri multi, 
frumos îmbrăcați au venit mai de
vreme decît altă dată. Era anun
țată doar o joie de tineret „mo
del". Tonul l-a dat orchestra de 
muzică ușoară a clubului. Perechi, i 
perechi, tinerii s-au prins !a dans. I 
Apoi, muzica s-a oprit. După in- • 
formarea politică și prezentarea ; 
unei recenzii, orchestra și-a reluat | 
repertoriul și băieții ., partenerele. | 
Pe parcurs au avut loc diferite ' 
jocuri distractive și concursuri de j 
dans la care s-au prins un mare 
număr de tineri și tinere. Joia ti
neretului a fost plăcută, instruc
tivă și educativă.

FILMUL ZSLEi

„Dragoste
• V, K V» V 8 « i |și palavrageli

Filmul „Dragoste și pălăvrăgeli" 
este o satiră socială axată pe 
două probleme : pe de o parte 
dragostea a doi tineri care nu au 
pregătirea și puterea să-și cuce
rească fericirea, pe de altă parte, 
goliciunea și superficialitatea celor 
maturi ce nu-și îndeplinesc obli
gațiilor lor cetățenești, preocupați 
numai de interesele lor meschine, 
de parvenire.

Acțiunea filmului „Dragoste și 
pălăvrăgeli", o coproducție a stu-

0 carte pe saptămînă: RAZE DIN CENUȘĂ diourilor italo-spaniole, se petrece 
intr-un orășel din Italia, fn roiu-

Literatura occidentală consacrată 
temei războiului atomic include 
multe titluri. In ansamblul acestei 
literaturi, cartea lui Robert Jungk, 
„Raze din cenușă", ocupă un loc 
oarecum aparte. In această carte 
nu se fac consideratiuni de ordin 
general asupra implicațiilor răz
boiului atomic. Autorul ne arată j 
Hiroșîma văzută Ia 1? ani după j 
explozia bombei atomice iansată i 
de americani. Datorită iui Robert 
Jungk pășim pe urmele de neșters 
ale dezastrului supraviețuitorilor 
Hiroșimei „condamnați la o ago
nie chinuitoare, la schilodire, la 
suferințe fără de sfîrșit". Cititorul 
devine un martor ocular al desti
nului acestor oameni.

In afara însemnărilor la fața lo
cului, a largii bibliografii consul
tate, Robert Jungk a strîns măr
turii de la supraviețuitori, care 
reunite ar echivala cu opt volume 
de dimensiunile unei cărți de peste 
300 de pagini. Din acest uriaș 
material autorul a extras esen
țialul, prezentîndu-ne tragedia răz
boiului atomic. Eroii cărții sînt 
oameni- obișnuiți. Dar chiar dacă 
nu suferă de boala actinică, a că
rei gheară continuă să omoare și 
acum supraviețuitori ai bombar
damentului atomic, ei sînt muti
lați moralicește, transformați în 
„epave omenești". La aceasta au 
eontribuit îndeosebi modul de a 
acționa al autorităților de ocupa
ție americane și realitățile impla-

mijlocul cărora trăiesc supravie
țuitorii „Pikadon'-ului (bombei a- 
tomice).

Cartea lui Robert Jungk întă
rește convingerea că trebuie făcut 
totul pentru ca lumea să fie sal
vată de ororile războiului atomic.

rile principale Vittorio De Siea, 
Carla Gravina, Gino Cervj, Mario 
Meniconi.

Filmul rulează pe ecranul cine
matografului Al. Sahia din Petro
șani, începînd de luni, 30 septem
brie a. c.

IN CLIȘEU: Un cadru din film.cabile ale societății capitaliste în

Bibliotecara Cătană Ecaterina, do la clubul muncitoresc din Petr.” 
desfășoară o intensă muncă cu cartea. Datorită acțiunilor desfășu 
precum și datorită îndrumării mai bune a cititorilor, numărul 
se ridică in prezent la aproape 1700, iar a cărților citite la , a»tt 
16 000 volume.

IN CLIȘEU: Bibliotecara Cătană Ecaterina recomandînd unor citi
tori cîteva din cărțile noi sosite la bibliotecă.

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

La căminul cultural din Bănită

Activitatea poate și trebuie 
îmbunătățită !

Căminelor culturale le revin 
sarcini deosebit de importante, 
menite să contribuie la ridicarea 
vieții culturale a satelor, la pă
trunderea în rîndui masei mari 
de țărani muncitori a concepțiilor 
juste despre lume, despre viață, 
despre artă și cultură. Unele că
mine culturale din Valea Jiului, 
ca cel din Cimpa, de pildă, des
fășoară o activitate bogată, multi
laterală. La altele, in schimb, ac
tivitatea culturală este subme
diocră. nesatisfăcînd cerințele ță
ranilor muncitori. In materialul de 
față ne vom opri asupra căminu
lui cultural din Banița, unde acti
vitatea se desfășoară sub posibili
tățile existente pentru a analiza 
cauzele care fac ca aici activita
tea culturală să bată pasul pe loc.

— Cauzele ar fi mai multe — 
spunea deunăzi tovarășul Văduva 
Constantin, directorul căminului 
cultural. Cea principală, afirma 
dînsul, este neparticiparea tineri
lor din comună la viața culturală 
și lipsa de ajutor atît din partea 
organizațiilor sindicale și U.T.M. 
din comună cît și a Comitetului 
pentru cultură și artă al Sfatului 
popular al orașului Petroșani.

Aceste lucruri sînt adevărate

Dar o vină o are desigur și tova
rășul Văduva și anume aceea că 
muncește de unul singur, fără să 
ceară cu mai multă insistentă a- 
jutorul necesar. La rîndui lor co
legii săi de muncă, ne referim la 
cadrele didactice de la școala de 
8 ani din localitate, trebuie să-i 
dea tot sprijinul pentru ridicarea 
vieții culturale a satului, revenin- 
du-le deopotrivă sarcini egale in 
această privință.

In Bănița sînt tineri mulți și 
harnici. La carieră, de pildă, nu
mele multora este bine cunoscut 
in lupta cu tăria stîncilor. Dar r 
fac oare acești tineri în timpir 
ber ? Se ocupă cineva de orc 
zarea timpului lor liber, de î> 
marea lor către bibliotecă, e- 
matograf, de încadrarea lor în for
mațiile artistice ale căminului cul
tural ? Tovarășul Gheletiuc Ale
xandru, secretarul comitetului 
U.T.M. de la carieră face prea 
puțin în această privință. Nici co
mitetul sindicatului nu face însă 
mai mult, iar biroul organizației 
de partid și tovarășul director 
Străuțiu Florin nu controlează și 
nu îndrumă activitatea culturală. 
Unii tineri manifestă dezinteres 
față de activitatea culturală din 
comună. Tovarășul Ladislau loan,
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C NU-1 NIMIC, VOM VEDEA NOI...
ia comitetul de partid al mi

nei, era un dute-vino. Veneau 
oameni cu iei de fel de treburi 
care mai de care mai importante. 
Locțiitorul secretarului comitetu
lui de partid abia prididește să 
stea de vorbă cu toți. La un 
moment dat, pe ușă își făcu a- 
pariția un om de statură mijlo
cie. In mină frăminta un ziar, 
iar ochii ii scăpărau de mînie.

— Ei, ce spui, ați citit în ziar 
— se adresă el tovarășului Mar
dare Eftimie, locțiitorul secreta
rului comitetului de partid. Cum 
se poate, cum se poate un a- 
semenea lucru ?

Tovarășul Mardare 11 privi un 
timp nedumerit.

— Mai intii ia loc tovarășe 
Bota. Nu știu despre ce e vorba 
Am citit și eu ziarele și nu văd 
ce te-ar ii putut supăra.

— Cum ai citit clasamentul și 
nu ești supărat ?

— Ce -clasament și de ce să 
tiu supărat ?

— Uite ce-i, tovarășe Mar
dare, nu mă mai fierbe atît și 
dumneata. Doar ai zis că ai ci
tit ziarele. Atunci trebuia să Iii 
citit și ziarul „Drumul socialis
mului". Cred că ai văzut acolo 
clasificarea formațiilor. Ei ce 
spui de asta ?

Locțiitorul secretarului îl privi 
cam încurcat.

— Știi... „Drumul socialismu
lui" încă nu am reușit să-i ci
tesc in întregime. Abia am ci
tit pagina I-a. Dar pentru că 
tot ești aici, hai să vedem ca- 
re-i necazul. Unde spui că-i cla
samentul ?

— In pagina a Iil-a.
Apoi cei doi au inceput să 

citească cu atenție clasificarea

•••*••«••••••••••••••••«• 
însemnări de reporter
••••*•*«•«
formațiilor. Intre timp în 
birou și-au mai făcut apari
ția încă doi oameni: Locțiitorul 
secretarului ii pofti cu o pri
vire să ia Ioc. Acum urmăreau 
toți patru ziarul. Intr-un tîrziu, 
cînd terminară de citit, tovarășu! 
Mardare ridică privirea către 
tovarășul Bota.

— Ei acum rni-e clar. Vasă- 
zică asta-i supărarea. Bănuiesc 
că și dumneatale tov. Vîjdea și 
dumneatale tov. Boița tot pentru 
același lucru ați venit.

— Tot, răspunseră cei doi din- 
tr-o dată.
— Da, e clar. Așa dar Greti 
s-a clasat pe locul trei la so

liști, brigada artistică de agita
ție, tot pe locul trei, iar tara
ful... Păi dacă stau și mă gin- 
desc, nu e rău de loc să iii pe 
locul trei întt-o regiune ca a 
noastră, cu vechi tradiții cultu
rale. Pe locul trei nu e rău, e 
chiar foarte bine.

— Nu văd ce bine e în asta, 
se repezi tovatășul Boița Sergiu, 
instructorul formațiilor artistice 
ale clubului din Uricani. Noi 
credeam că Greti o să fie pe 
locul I la soliști, la fel și bri
gada, cit despre taraf...

— Ei, ei, nu fiți chiar așa, 
Ce credeți că numai voi sinteți 
buni în regiune ? Dar ia gîndi- 
ți-vă, nu cumva ați grești și 
voi pe undeva ?

— Nu. Apoi după un timp de 
gindire. Poate că un pic am 
greșit și noi. Parcă brigada s-a 
mișcat cam prea mult pe scenă 
— iși spuse gîndurile tovarășul 
Boița.

— Dar taraful... Acordeonlstul 
nostru a cam luat-o un pic pe 
de lături — completă tovarășul 
Vîjdea Gavrilă. Am crezut că 
nu s-a observat și...

— ...Ei vedeți. Și mai erați 
supărați, le luă vorba tovarășul 
Mardare. Păi da, acolo a fost 
un juriu care a știut să apre
cieze. In orice caz acum nu tre

buie să mai fiți supărați. Nu a 
fost de cit prima etapă. Demon
strați că puteți mai mult, în e- 
tapa a doua.

— Ei, da, nu-i nimica. Vom ve
dea noi, spuse tovarășul Bota 
Liviu, directorul clubului.

☆
...La club, membrii tarafului și 

soliștii veniseră mai devreme 
ca de obicei. Erau toți prezenți, 
Ziarul făcuse ocolul pe la toți, 
așa că nu era unul din ei care 
să nu fi știut de clasament. Cu 
toate acestea, aici domnea voia 
bună. Nici unul nu era supă
rat. Ba, bat rinul Văgăun Gheor- 
ghe, cel mai fn etate din mem
brii tarafului (62 de ani) tăcea 
glume, in jurul lui se adunau 
tot mai mulți oameni glumind. 
Cu toții erau bine dispuși. Aș
teptau doar sosirea dirijorului 
Boița Sergiu pentru începerea 
repetiției.

Cînd acesta a sosit, a rămas 
surprins de voia bună care 
domnea aici. A crezut la început 
că nu cunoșteau situația. Apoi 
cînd a văzut ziarul pe una din 
mese s-a lămurit.

Repetiția a început. A decurs 
mult mai bine ca de alte dăți. 
Parcă ceva ii însuflețea pe ar
tiștii amatori. Să fie voința și 
totodată dorința de a arăta că 
uricănenii se vor (ine de cuvint. 
Poate...

C. COTOȘPAN

999009099990409999 00 9990 9000 00099000CU

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 
£
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

secretarul comitetului U.T.M. al 
întovărășirii zootehnice promite că 
vine la cămin oamenii îl așteap
tă dar... în zadar. E bine că băni- 
țenii au echipă de fotbal în cam
pionatul orășenesc. Dar într-o co
mună așa de mare ca Bănița cu 
tineri mulți și talentați numai fot
bal se poate face ?

Organizarea de acțiuni plăcute 
și interesante legate de viața și 
munca sătenilor i-ar atrage desi
gur pe mulți la cămin. Dar aces
tea lipsesc cu desăvîrșire. Nu-i de 
ajuns să ai bibliotecă și să împru
muți cărți la cititori. Trebuie or
ganizate și acțiuni cu cartea, care 
să stimuleze interesul oamenilor 
muncii pentru citit, pentru eroii 
cărților. La școala de 8 ani din 
localitate există un program de 
activitate recent întocmit al că
minului cultural. Unul asemănător 
există și la carieră. Dar aceasta 
nu-i de ajuns. întocmirea unui 
program de activitate, nu înseam
nă că ai și activitate. In plus și 
acest program este destul de su

mar, el cuprinzînd mai mult ac
tivitatea cinematografului și a bi
bliotecii. Or este clar că un ast
fel de program trebuie să cuprin
dă acțiuni mai multe și mai va
riate.

Comitetul pentru cultură și artă 
trebuie să îndrume în permanență 
activitatea căminelor culturale iar 
prin metodiștii săi, să urmărească 
îndeaproape modul cum își desfă
șoară ele activitatea culturală.
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CARNET: In excursie pe meleagurile patriei PORT
înilorește țara mea,
Mă uit ia ea și simt

că-mi crește inima..
Mult adevăr cuprind aceste ver

suri din cîntecul în care se vor
bește despre adîncile transfor
mări ce au avut și au loc în anii 
puterii populare pe întreg întin
sul patriei noastre. Cînd ai o țară 
atît de frumoasă, cu munți fal
nici, dealuri cu livezi și vii încăr
cate de rod. cu cîmpii întinse și 
mănoase, cu uzine, fabrici și orașe 
noi apărute pe harta ei, e legiti
ma dorința de a porni în drume
ție spre a-i cunoaște fiecare col
țișor.

Aceeași dorință o au și minerii 
din Aninoasa. In vara acestui an, 
299 dintre ei au avut satisfacția 
de a cunoaște diferite meleaguri, 
și încă fără cheltuieli, prin cele 
8 excursii de 4 și 6 zile organi
zate pentru mineri la Bicaz și pe 
litoral, cu autocarele O.N.T. De 
unde atîtea fonduri ? S-a găsit si 
pentru asta soluția. Cînd colecti- 

ului de aici i s-a înmînat dra
pelul de fruntaș pe ramură, a pri

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

îndeplinirea și depășirea sarciniior de plan, 
în atenția comitetului sindicatului

(Urmare din pag. l-a)

în vederea asigurării unei largi 
participări a muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor la elaborarea 
planurilor de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, urmărind ca propuneri
lor făcute să li se dea importanța 
cuvenită. Așa de exemplu, au fost 
rezolvate o serie de propuneri me-
nite să reducă consumul de barită 
cum ar fi : montarea unui rezervor 
în fața bateriei cu agitație meca
nică pentru uniformizarea alimen
tării (propusă de tov. Wilk Emil); 
adaus de ipsos în decantorul de 
barită adăugarea a 20 la sută șist 
de flotațje etc. care au reduș con
sumul de barită de la 3 kg./tonă 
cît era la sfîrșitul anului trecut h 
1,5 kg./tonă în prezent. De ase 
menea, au fost rezolvate propune
rile tovarășilor Ionici Adrian pri
vind modificarea capului de la 
bateria Rheo 0—10 mm., GyOrgy 
Ștefan — privind confecționarea.

Realizări ți ueotiiDâfi 
sospalirejli pe șantierul 
ile prefabritate Mros»

(Urmare din pag. l-a) 

tori auxiliari care Se ocupau cu 
ciuruitul și sortatul pietrișului. 
Moara cu valțuri poate li folosită 
totodată și la măcinat pi*tră de rîu 
putîndu-se obține piatră conca- 
sată cu granulație diferită (moara 
este reglabilă), după cerințele șan
tierului.

1 regătiri de iarnă
O deosebită grijă se acordă p: 

șantier pregătirilor în vederoa 
activității de producție în' parioa- 
da anotimpului friguros. S-a a- 
vut în atenție în primul rînd 
asigurarea căldurii in halele de 
turnare, astfel ca muncitorii să 
poată lucra nestingheriți de frig 
în timpul iernii. In halele de pe 
șantierul Petroșani au fost repa
rate sobele de încălzit, iar în 
cele de pe șantierul Petrila ins
talația cu aburi pentru încălzirea 
centrală. La halele de ia Petroșani 
s-au făcut reparații la pereți și 
acoperiș pentru a se evita pătrun
derea frigului din afară, iar la 
Petrila repararea halelor este în 
curs. Urmează să fie înlocuit î 
geamurile mai slabe. Totodată 
șantierul s-a aprovizionat cu can
titatea de 10 000 kg. clorură de 
calciu care va fi folosită pe timp 
friguros la accelerarea prizei be
tonului.

Pregătiri intense s-au făcut și în 
incinta șantierului reparîndu-sa 
linia decovil ; s-a revizuit de a- 
semenea instalația electrică de ilu
minat și de forță. Majoritatea 
obiectivelor prevăzute in planul 
pregătirilor de iarnă sînt înfăp
tuite pe șantier. 

mit și bani pentru stimularea ce
lor merituoși. Intr-o plenară, au 
hotărît cu toții ca cei mai buni 
dintre cei buni să pornească în 
excursie, folosind în acest scop 
banii primiți.

Primul autocar, avînd la... bord 
39 de mineri, a plecat în cursă. 
Itinerariul: Petroșani — Simeria — 
Turda — Tg. Mureș — Sovata — 
Borsec — Bicaz — Bacău. Printre 
excursioniști se aflau șefii de bri
gadă David Ioan, Moisiu Remus, 
Huter Martin, Florea Vasile și 
încă mulți alții. Au văzut stațiuni 
de odihnă și tratament frumoase 
și ospitaliere, orașe cu blocuri 
noi și impunătoare. O impresie 
deosebită a făcut-o asupra ex
cursioniștilor gigantica hidrocen
trală de la Bicaz, cu uriașul ei ba
raj ce zăgăzuiește o adevărată 
mare artificială.

Odată reîntorși la locul de mun
că, au pornit în excursie alți mi
neri. Al patrulea grup și-a lungit 
la 6 zile excursia, bineînțeles și 
itinerariul, pînă pe litoralul înso
rit al Mării Negre.

unui aparat de luat probe la ca
pătul benzii de special și altele.

Acordîud o deosebită atenție 
activității de sprijinire a îndepli
nirii sarcinilor de plan la toți in
dicii. comitetul sindicatului are în 
vedere și acțiuni care vin în aju
torul rezolvării sarcinilor de per
spectivă. In preparația Lupeni, ur
mează ca în cursul acestui an să
se pună în funcție aparatul CEN- 
DREX pentru determinarea rapidă 
a cenușii prin raze X. De aseme
nea, șe va pune în funcție o cen
trifugă cm ajutorul căreia se va 
reduce considerabil umiditatea 
cărbunelui mărunt.

După cum e și firesc, procesul 
-ehnologic în asemenea condiții 
impune o serie de cunoștințe noi. 
Comitetul sindicatului a sprijinit 
conducerea tehnico-administrativă 
in organizarea unor cursuri de ca
lificare și de ridicare a calificării, 
diferențiate pe meserii, prin care 
vor trece peste 400 de muncitori 
calificați și necalificați. Nu de mult 
s-a încheiat cursul de calificare a 
spălătorilor de cărbune, unde to
varăși ca Velișcu Teodor, Andruș- 
ca Hanelore, Oprea lacob. Avra- 
mescu Petru, Zăvoianu Eleonora 
au obținut calificativul de foarte 
bine.

Toate acestea au făcut ca în cele 
opt luni ale anului curent colec
tivul preparației Lupeni să obțină 
următoarele rezultate : producția 
recepționată •— 102,6 la sută, su- 

■ pus preparării — 102,5 la sută, 
producția netă — 104,1 la sută, 

I special pentru cocs — 101,6 la 
, sută, recuperarea globală — -1- 1,1 
I puncte, economii peste plan —
| 392 000 lei, cîștig mediu pe cap 
I de muncitor — 1107 lei. Muncind 
I și în viitor cu același simț de răs

pundere, rezultatele vor fi și mai 
frumoase.

•
• Zilele trecute
• a început noul
• an școlar. Din a-
• ceea zi din nou
• s-au populai străzile ce duc
• spre școli, Imbrăcați în unifor- 
Z me școlare și echipați cu ghioz-
• dane doldora de cărți și rechi-
• zile copiii își indieaptă pașii
• spre școlile care îi așteaptă.
• Cei mici merg însoțiți de frații 
2 lor, de părinți ori bunici.
® Și eu mi-am condus nepoțeii
• la școală. Mergeam pe strada
• Diljei in mijlocul nepoților și 
« tot ce vedeam îmi incinta privi- 
J ri.e. ,Iată ie ziceam —pe strada 
J asta largă, pietruită, pe care o
• străbatem, circulă al ițea mașini.
• Odinioară era doar o uliță no- 
X roloasă. Școala veche, o clădire 
J ia fel de ponosită ca și cele
• din jurul ei era atît de săracă 1
• Niște banei scunde, făcute cu
• zgircenie, ii făceau pe copii să 
2 stea chirciți. Tabla neagră dese- 
2 ori era neutilizată din lipsă de 
J cretă. Nu existau hărți, planșe

Cu toții au trăit zile minunate, 
au văzut frumuseți de neuitat. Dar 
parcă numai cei 299 de mineri, 
maiștri, lăcătuși și alți muncitori 
de la mina Aninoasa care au fost 
plecați în excursie au văzut și 
alte meleaguri ? La această cifră 
se adaugă încă 339 de ortaci ple
cați la odihnă și tratament în tri
mestrele I. II și III, alte cîteva 
sute ce au făcut excursii colec
tive și de unul singur la Cîmpu 
Iui Neag, Peștera Bolii și alte lo
curi pitorești ale Văii Jiului. A- 
proape că nu există salariat al 
minei să nu fi fost în acest an 
in excursie. Din excursii se reîn
torc din nou la locurile lor de 
muncă, lucrînd cu forțe sporite 
pentru înflorirea patriei noastre 
dragi.

D. CRIȘAN

NOTĂ

LIPSURI SUPĂRĂTOARE
i In sala plină a cinematografu

lui din Bărbăteni lumea nerăbdă
toare aștepta începerea filmului. 
Minutele treceau unul după altul 
dar filmul nu mai începea.

— Ce s-o fi întîmplat ? — se 
întrebau spectatorii.

Curînd s-au dumirit. Operatoa
rea dădu explicația că au rămas 
în „pană" de cărbuni. Și cum căr
bunii pentru aparatul de proiecție 
nu se aflau la cinematograf, pu
blicul spectator a avut de aștep
tat 20 de minute pînă cînd s-au 
procurat.

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

Pe la începutul anului brigada condusă de minerul Jacotă Gheor- 
ghe trecea drept una din brigăzile slabe din sectorul III al minei Lo- 
nea. Punînd accentul pe organizarea lucrului în mod judicios, pe întă
rirea disciplinei minerii brigăzii și-au îmbunătățit munca pe parcurs. 
In prezent brigada își depășește planul în medie cu 2 Ia sută, iar 

j randamentul planificat cu 17—18 la sută. IN CLIȘEU: Brigadierul Ja- 
; cotă Gheorghe cu trei ortaci din colectivul brigăzii.

MI-AM CONDUS NEPOȚII 
LA ȘCOALĂ...
și rar copii care să aibă cărți 
din ce să învețe. Patru ani de-a 
rîndul stăteau elevii în aceleași 
bănci, cu un singur învățător 
pentru patru clase"

Ingindurafi erau și părinții co
piilor. In Dilja de odinioară nu 
exista un magazin alimentar un
de să-ți poți cumpăra cele tre
buitoare. Ba nici posibilitatea 
materială nu exista. Cît despre 
distracții...

...Am trecut prin fața magazi
nului alimentar și am zărit-o pe 
tinăra gestionară Man Emilia, în 
dreptul frigiderului, preocupată 
cu servirea unor cumpărători. 
In dreptul punctului sanitar l-am 
întilnit pe oficiantul nostru, Mih- 
nea Gheorghe, care împreună cu 
medicul de circumscripție, ve
ghează asupra sănătății noastre, 
a diljenilor. Mergînd mai de-

Meciul de baraj 
între Gheorghiu-Janata
S-a stabilit ca meciul de bara] 

dintre Florin Gheorghiu și ceho
slovacul Janata psntru stabilirea 
câștigătorului campionatului mon
dial de șah (juniori) să se desfă 
șoare între 17 și 23 noiembrie în 
localitatea Vrnjackak Banja (Iu
goslavia). După cum se știe la 
campionatul mondial desfășurat 
săptămînile trecute în această lo
calitate Florin Gheorghiu și Ja
nata s-au clasat la egalitate pe 
primul loc. Meciul de baraj va 
cuprinde 4 partide. Dacă din nou 
cei doi jucători vor termina la 
egalitat?, atunci titlul de campion 
al lumii se va dec ama lui Gheor-

In sfîrșit luminile s-au stins. 
Filmul a început de-a dreptul, fără 
jurnal de actualitate. La ieșire 
altă dandana. Ușile nu vor să se 
deschidă numai pe o aripă. Cînd 
ai ajuns să treci prin strîmtoarea 
ușii, dai de întuneric beznă. La 
nici una din ieșirile cinematogra
fului din Bărbăteni nu există mă
car un bec. N-ar fi mai bine ca 
aceste lipsuri să fie înlăturate ?

A. BULZ 
corespondent

♦
parte un afiș ma- * 
re m-a deter- ‘ 
minat să mă o- * 

prese pentru o X
clipă „ta biblioteca căminului ** 
cultural au sosit cărți noi" — • 
am citit cu voce tare și deodată X 
mi-am amintit de tovarășul Szii- J 
veszter Ioan, bibliotecarul vo- * 
luntar al căminului, omul care * 
are un fel al său de a trezi ♦ 
gustul de citit, recomandînd căr- X 
țile cele mai potrivite. Și dacă X 
veni vorba de gust, filmele care • 
se aduc Ia cinematograful nos- ♦ 
tru și programele căminului cui- » 
tural satisfac toate gusturile. X 

Iată ce salt uriaș am făcut în ♦ 
anii luminoși ai construirii so- • 
cialismului. Z

Nepoțeii mei ascultau cu aten- X 
ție cele ce le povesteam și așa * 
am ajuns in dreptul școlii de 8 Z 
ani unde un grup de învățători X 
și profesori își așteptau elevii. Z♦

AMBROZIE BAN •♦pensionar ♦ 

ghiu care în turneul final a avut 
un coeficient mai bun decît al 
șahistului cehoslovac.

Cupa campionilor 
europeni ia tenis 

de masă
SOFIA 28 (Agerpreaș.
Primul meci pantru „Cupa cam

pionilor europeni" la *. nis de ma
să (feminin) s-a disputat la Sofia 
între echipa bulgară Slavia și for
mația maghiară Voros Meteor Bu
dapesta. Au cîștigat jucătoarele 
maghiare cu 5—2.

☆

In această competiție țara noas
tră va fi reprezentată ds echipa 
Voința București care joacă di
rect în turul doi cu învingătoa- 
raa dintre Spartak Praga Sokolo
va și La Palette Bruxelles,

Campionatul de șah 
al U.R.S.S.

MOSCOVA 28 (Agerpr'es).
Cel de-al 31-lea campionat de 

șah al U.R.S.S. se va deschide la 
21 noiembrie la Leningrad și va 
reuni 20 de concurenti. Ca invi
tați ai Federației unionale vor lua 
parte campionul mondial Tigran 
Petrosian, fostul campion mondial 
Mihail Botvinnik, campionui unio
nal pe 1962 Viktor Korcinoi șl 
marele maestru Paul Keres. La 27 
septembrie au fost cunoscuți 14 
dintre jucătorii calificați în urma 
disputării semifinalelor : Polugaev- 
ski. Holmov, Stein, Spasski, Bon- 
darevskî, Bronstein, Susțin, Osnos, 
Nei, Novopașcin, Gufeld, Gipslis, 
Baghirov și Klovan.

FOTBAL

Programul radiodifuzat 
de azi

Stațiile noastre de radio vor 
transmite alternativ de la Cons
tanța, Arad și București repriza 
a doua a nreciurilor Farul — Ra
pid ; U.T.A. — Progresul; Dinamo 
— Siderurgistul. Transmisia se va 
face pe programul I în jurul ora*. 
16,45.

(Agerpres)

PROGRAM DE RADIO
30 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 9,00 Scene din opere, 9,30 
Cîntă corul Radioteleviziunii, 10,30 
Muzică ușoară, 11,32 Fragmente 
din operete, 13,10 Muzică ușoară, 
14,00 Cînțece și jocuri de pe în
tinsul patriei, 15,00 Arii din opere, 
16,00 Interpreți de odinioară ai 
muzicii populare, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 Tinerețea ne e
dragă, 18,10 Muzică populară, 18,35 

;• Muzică ușoară, 19,00 Revista eco
nomică radio, 20,40 Lecția de lim
ba rusă, ciclul I (pentru începă
tori), 21,15 Tribuna radio, 22,08 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
10,10 Cîntece de Gheorghe Cueu, 
11,15 Cu scriitorii toamna, pe 
drumuri de excursie, 12,05 Pagini 
orchestrale din muzica ușoară, 13,37 
Prelucrări corale, 14,35 Estrada me
lodiilor, 15,00 Melodii populare ro- 
mînești și ale minorităților națio
nale, 16,12 Muzică ușoară inter
pretată de Feli Briinn, 17,00 Mu
zică populară la cererea ascultă
torilor, 18,05 Fragmente din opera 
„Fata din Far West" de Puccini, 
18,57 Melodii romînești de estra
dă, 19,40 Din repertoriul cîntăre- 
țului Ion Cristoreanu, 20,00 Arii 
și scene din opereta „Văduva ve
selă" de Lehar, 21,30 Lectură dra
matizată din romanul „Fetele" de 
Boris Bednîi, 22,00 Muzică de 
dans.
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30 septembrie
PETROȘANI —- 7 NOIEMBRIE : 

Stele în plină zi; AL. SAHIA: 
Dragoste și pălăvrăgeli.



S.LF.A.

tereri seotru renizairea 
politicii coiaertiale a goveraiiDl

NEW YORK 28 (Agerpres).
Ziarul „Journal of Commerce" 

organ al bursei din S.U.A., publi
că un articol redactional intitulat 
„A sosit timpul unei noi orientări" 
în care cere guvernului S.U.A. să 
revizuiască în întregime politica 
de limitare a comerțului cu țările 
socialiste. Ziarul arată că în pre
zent este evident pentru oricine 
că trebuie să se „arunce o privire 
critică" asupra politicii S.U.A. fa
tă de comerțul dintre Est și Vest. 
„Slăbirea barierelor comerciale 
dintre Est și Vast, scrie un alt ziar 
al cercurilor de afaceri din S.U.A., 
■«Wall Street Journal", poate oferi 
Statelor Unite o serie de avanta
je. Totodată ziarul arată că ase
menea măsuri ar contribui la slă
birea continuă a încordării inter
naționala.
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Depozițiile iui Globke 
la procesul lui Bradfisch

BONN 28 (Agerpres).
Hans Globke, secretar de stat 

la Bonn a făcut la 27 septembrie 
depoziții la procesul criminalului 
de război nazist Otto Bradfisch 
fost' șef al Gestapoului din Lodz 
(Polonia) în timpul ocupației ger
mane, acuzat pentru participare 
la exterminare a 89 700 de per
soane.

Globke a fost citat ca martor 
al . apărării. După cum se știe, el 
a pregătit legile rasiste hitleriste 
și a participat activ la aplicarea 
politicii criminale a regimului na
zist. In depozițiile sale la proces 
el a afirmat că ucigașii naziști au 
fost „nevoiți" să îndeplinească 
ordinele superiorilor.

Lucrările Biroului internațional 
al luptătorilor din rezistență

PRAGA 28 (Agerpres)
In Capitala R. S. Cehoslovace 

continuă lucrările Biroului Federa
ției Internaționale a luptătorilor 
din rezistență, a victimelor și de- 
ținuților fascismului (F.I.R.) După 
cum relatează agenția Ceteka, vor
bitorii care au luat cuvîntul la 
27 septembrie pe marginea rapor
tului de activitate al Biroului

F.I.R. au salutat Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în cele trei 
medii și au chemat toate țările să 
semneze acest Tratat. Participan- 
ții la ședința Biroului F.I.R. și-au 
afirmat solidaritatea cu lupta pa- 
trioților spanioli, precum și cu 
campaniile care se desfășoară în 
diferite țări în sprijinul eliberării 
din închisori a tuturor participan
telor la mișcarea de rezistență din 
Gresia.
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Mart-micaUriașe pagube 
pricinuite de uragan
SAN JUAN 28 (Agerpres).
Agenția France Press anunță că 

uraganul Edith, care bîntuie de 
mai multe zile în regiunea Mării 
Caraibilor „a devastat pur și sim
plu insula Martinica". Făcînd bi
lanțul pagubelor pricinuite de ura
gan în această insulă, agenția a- 
rată că 30 la sută din imobile au 
fost distrus?, zeci de mii de fami
lii rămînînd fără adăpost. Se 

semnalează morți și răniți. In re
giunile rurale, uraganul a distrus 
90 la sută din plantațiile de ba
nanieri, 50 la sută din recolta de 
trestie de zahăr.

In prezent uraganul se depla
sează cu o viteză de 160 km. pe 
oră în direcția insulelor Bahamas.

Dezbaterile 
Generală

NEW YORK 28 (Agerpres).
In continuarea dezbaterilor ge

nerale în Adunarea Generală a 
O.N.U., în ședința din după-amia- 
za zilei de 27 septembrie a luat 
cuvîntul ministrul afacerilor exter
ne al Ghanei, Kojo Botsio. Acesta 
s-a referit’ în primul rînd la ur
gența rezolvării problemei dezar
mării, subliniind că țara sa se 
pronunță împotriva răspîndirii ar
mei nucleare, pentru lichidarea 
bazelor militare pe teritoriile străi
ne, precum și în favoarea propu
nerilor privind distrugerea armei 
nucleare și reducerea substanțială 
a forțelor armate și armamentelor 
clasice.

Ministrul de externe ghanez a 
vorbit în continuare despre nece
sitatea lichidării neîntîrziate a sis
temului colonial, condamnind în
cercările puterilor colonialiste de 
a-și menține dominația pe terito
riul Africii.

A vorbit, de asemenea, repre
zentantul Indoneziei, L. N. Palai, 
care a subliniat importanța Tra 
tatului de la Moscova pentru in
terzicerea experiențelor nucleare. 
El a sprijinit de asemenea, pro
punerea ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., A. Gromîko. 
privind convocarea unei conferințe 
la cel mai înalt nivel a statelor 
reprezentate în comitetul celor 18 
state pentru dezarmare.

In cuvîntarea sa, reprezentantul 
Indoneziei a subliniat importanța 
problemei lichidării sistemului co
lonial, arătînd printre altele că
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Formarea noului guvern chilian
SANTIAGO DE CHILE 28 (A-

gerpres)
Președintele Republicii CKue. 

Jorge Alessandri, a format noul 
guvern chilian, punînd astfel ca-

Participanții la ședința Biroului 
F.I.R. au adresat guvernului spa
niol și Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului telegrame în 
care condamnă represiunile împo
triva minerilor greviști din pro
vinciile Asturia și Leon și cer 
respectarea Declarației O.N.U. cu 
privire la drepturile omului.

NEW YORK. — Luînd cuvîntul 
la 26 septembrie la Richmond 
(Virginia), Martin Luther King, 
lider al mișcării populației de cu
loare din S.U.A., a declarat că 
este in curs de organizare un 
marș împotriva discriminării ra
siale la Montgomery, capitala sta
tului Alabama, precum și o am
plă demonstrație împotriva rasis
mului la Danville în statul Vir
ginia. Totodată, el a anunțat că 
populația de culoare va boicota 
pe scară largă magazinele din 
statele sudice, care mențin prac
ticile discriminatorii.

DJAKARTA. — Agenția Antara 
anunță că Indonezia a hot'ărît 
să-și retragă trupele care fac 
parte din forțele O N.U. din Con
go. Agenția precizează că batalio
nul indonezian cu un efectiv de 
800 d: soldați, pus de Indonezia 
la dispoziția comandamentului 
O.N.U. din Congo, se va reîntoar
ce la 1 noiembrie 1963

PARIS. — La Strasbourg au în
ceput lucrările celui de-al 4-lea 
Congres mondial al partidelor creș- 
tin-democrate. „Această intilnire. a 
declarat în cadrul unei conferințe 
de presă Theo Lefevre, reprezen
tantul partidului creștin-democrat 
din Belgia, unul din organizatorii 
congresului, constituie o trecere 
în revistă a situației în cadrul

în Adunarea 
a O. M. IJ.
este condamnabilă politica colo
nială a Marii Britanii, care caută 
să-și mențină dominația și influ
ența în fostele sale colonii. In a- 
cest sens, a spus el, manevrele 
în vederea creării Federației Ma- 
layeze sînt considerate în Indo
nezia ca urmărind menținerea sfe
rei de influență engleză în regiu
nea Asiei de sud-est.

Ministrul afacerilor externe al 
Angliei, lordul Home, a luat cu 
vîntul prevalîndu-se de „dreptul 
de răspuns" și a încercat să răs
pundă criticilor reprezentantului 
indonezian.

A vorbit în continuare delega
tul Republicii Chile Luiz Bossal, 
care a salutat Tratatul de la 
Moscova ca un prim pas pe calea 
spre lichidarea primejdiei războiu
lui. Reprezentantul chilian a pro
pus ca Adunarea Generală să a- 
dreseze tuturor țărilor chemarea 
de a semna Tratatul. El a subli
niat că opinia publică mondială 
consideră cuvîntările rostite de A 
A Gromîko și John Kennedy, la 
sesiunea Adunării Generale ca 
fiind „de bun augur".

Bossai a amintit că Chile este 
una dintre cele cinci țări latino- 
americane care au semnat Decla
rația privitoare la transformarea 
Ariiericii Latine într-o zonă de- 
huclearizată și că președintele Re
publicii Chile, Alessandri, a adre
sat un apel țărilor din această 
regiune să ia măsuri pentru li
chidarea înarmărilor.

păt crizei guvernamentale declan
șate Ia 14 septembrie cînd majori
tatea membrilor guvernului chili- 
an au demisionat în semn de pro
test împotriva aprobării de către 
Congresul național a unor fon
duri speciale pentru mărirea sa
lariilor lucrătorilor din serviciile 
sanitare aflați în grevă.

După cum relatează agenția 
France Presse, din noul guvern 
chilian fac parte, printre alții, 
Sotero del Rio (ministrul de in
terne), Vial Infante (ministrul de 
război), Jolio Philipi (ministrul e- 
conomiei) etc. Lista noului cabi
net chilian urmează să fie com
pletată prin desemnarea ministru
lui afacerilor externe.

căreia partidele creștin-democrate 
își confruntă punctele de vedere 
și elaborează o linie comună de 
acțiune pentru viitorul apropiat".

NEW YORK. — R.S.S. Gune- 
wardeen, reprezentantul Ceylonu
lui la O.N.U., a făcut o declara
ție unui corespondent' al agenției 
U.P.I. în care a subliniat hotă- 
rîrea delegației țării sale de a in
sista pentru discutarea cit mai 
grabnică a problemei reprimării 
budiștilor de către autoritățile 
sud-vietnameze. După cum s-a a- 
nunțat, această problemă a fost 
inclusă pe ordinea de zi a sesiu
nii Adunării Generale a O.N.U. la 
cererea a 16 state afro-asiatice 
membre ale O.N.U., printre care 
și Ceylonul. Discuțiile au fost pro
gramate pentru 7 octombrie.

NEW YORK. — După cum a- 
nunță agenția M.E.N., reprezentan
tul permanent al Sudanului la Or
ganizația Națiunilor Unite, Abdul 
Hamid Adeel, a remis secretaru
lui general U Thant instrumentele 
de ratificare a acordului cu pri
vire la crearea Băncii africane de 
dezvoltare. Această primă institu
ție financiară regională din A- 
trica va finanța proiectele de dez-

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R.
MOSCOVA 28 (Agerpres)
La Moscova a avut loc cea de-a treia ședință a Comisiei perma

nente a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc pentru problemele 
valutare-financiare.

La lucrările comisiei au participat delegațiile R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. Mongole, R. P. Polone, R. P. Romine, 
R. P. Ungare, U.R.S.S.

La ședința comisiei au luat, de asemenea, parte în calitate de ob
servatori reprezentanții R. P. D. Coreene, Republicii Cuba, R. D. Viet
nam.

Comisia a examinat problema sarcinilor ce-i revin din recoman
dările Consfătuirii din iulie (1963) a primilor secretari ai comitetelor 
centrale ale partidelor comuniste și muncitorești și a șefilor de guver
ne ale țărilor membre ale C.A.E.R. din recomandările celei de-a XVIII- 
a Sesiuni a Consiliului și a adoptat hotărîri corespunzătoare.

La ședința comisiei au fost examinate, de asemenea, probleme le
gate de organizarea Băncii internaționale de cooperare economică.

Comisia a aprobat planul de activitate pe anul 1964.
Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie frățea 

că și înțelegere reciprocă deplină.
------------0------------

Ancheta ziarului „Cronica de America Latina** 

„Relațiile cu Cuba trebuie restabilite*
BUENOS AIRES 28 (Agerpres)
Ziarul argentinean „Cronica de 

America Latina" a efectuat un 
sondaj în rîndul cititorilor săi pri
vitor la necesitatea restabilirii re
lațiilor Argentinei ca Cuba. Răs
punsurile publicate în paginile 
ziarului atestă că argentinienii a- 
parținînd celor mai diferite con
cepții politice apreciază drept o 
necesitate reluarea legăturilor cu 
Cuba.

„Consider că relațiile cu Cuba 
trebuie să fie restabilite, declară 
Fernandes Gil, lider al partidului 
democrat. Sprijin coexistența paș
nică ca normă a relațiilor interna
ționale".

Alberto Maletti, deputat din 
partea partidului „Uniunea civica 
radicală a poporului", a declarat 
că deși orînduirea de stat din 
Cuba este diferită de cea a Ar
gentinei, „acest lucru nu trebuie 
să constituie un impediment în

Ministrul de externe al Pakistanului 
se va întîini cu președintele Kennedy

RAWALPINDI 28 (Agerpres).
După cum anunță agenția Asso

ciated Press, la începutul săptămî- 
nii viitoare, ministrul de externe 
al Pakistanului, Zulficar Bhutto, 
va sosi la Washington unde ur
mează să aibă întrevederi cu pre
ședintele Kennedy și cu secreta
rul de stat al S.U.A., Dean Rusk. 
Potrivit agenției, în cadrul dis

volfare economică și socială din 
țările africane.

CARACAS. — Autoritățile poli
țienești din Venezuela au efectuai 
o nouă „operație de curățire" în 
orașul minier De Rio Claro (pro
vincia Bolivar).

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, cu prilejul acestei 
, operații" a fost arestat Pedro 
Peres, conducător al forțelor na
ționale de eliberare din această 
provincie, precum și alți cinci pa- 
trioți.

KARLOVY VARY. — La Kar
lovy-Vary a avut loc cei de-al 
cihcilea Festival muzical „Antonin 
Dvorak".

In acest an festivalul a fost în
chinat prieteniei lui A. Dvorak 
cu P. I. Ceaikovski și J. Brahms. 
In programul festivalului au figu
rat operele muzicale ale acestor 
compozitori.

DJAKARTA. — La 27 septembrie 
s-a reîntors la Djakarta ministrul 
de externe al Inodenziei Suban- 
drio. El a luat parte la lucrările 
sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. La sosire, Subandrio a de
clarat că Indonezia își menține în 
mod ferm poziția sa de a nu re

calea restabilirii relațiilor" diplo
matice, culturale și economice în
tre cele două țări.

„Una din primele măsuri ale 
guvernului trebuie să fie restabi
lirea relațiilor cu Cuba' declară 
la rîndul său Juan Carlos Coral, 
deputat socialist.

Pentru restabilirea imediată a 
relațiilor cu Cuba s-au pronunțat, 
de asemenea, Tifenberg, secretar 
general al aripii de stînga a parti
dului socialist, Alejandro Baffico, 
directorul ziarului „Companero" 
conducătorii mai multor sindicate, 
scriitori, pictori, cunoscuți activiș
ti pe tărîm obștesc.

Ziarul „Cronica de America La 
tina", făcînd bilanțul răspunsurilor 
primite scrie: „Restabilirea relații
lor cu Cuba trebuie să fie o mă
sură neîntîrziată a guvernului, 
deoarece aceasta este , o cerin 
unanimă a opiniei publice dii 
țara noastră".

cuțiilor vor fi abordate proble
mele legate de întărirea grupări
lor militare S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O.

De la Washington, ministrul de 
externe pakistanez, Bhutto. va 
pleca într-o vizită în Mexic, unde 
va discuta planul pakistanez cu 
privire la invitarea statelor la ti 
no-americane la viitoarea confe
rință a statelor afro-asiatice.

cunoaște Federația Malayeză, decît 
dacă ea va fi întemeiată pe prin
cipiile asupra cărora s-a căzut 
de acord la conferința conducăto
rilor Indoneziei, Filipinelor și Ma- 
iayei de la Manila.

TAIPE. — După cum anunță 
agenția Associated Press, la o 
uzină militară din Taipe a avut 
Ioc o explozie, in urma căreia 3( 
de persoane și-au găsit moartec 
iar alte 50 au fost rănite.

EDINBURGH. — Ziarul scoțian 
, Statesman" publică un articol în 
care arată că datorită așa-numi- 
tului plan „Beeching" (de restrîn- 
gere a rețelei feroviare în Anglia) 
numeroase garnituri ele tren au 
fost’ pur și simplu devastate de 
companiile particulare feroviare. 
In ultimele 18 luni aceste compa
nii au scos din vagoanele aparți- 
nînd statului canapelele, oglinzile, 
precum și toate instalațiile de toa
letă.
BRUXELLES. — La 27 septembrie 

a luat sfîrșit greva de 6 săptămîni 
a muncitorilor din industria în
călțămintei din Borinage care a 
fost declarată în semn de protest 
împotriva refuzului administrației 
de a satisface revendicările eco
nomice ale muncitorilor. Ca urma
re a luptei hotărîte salariile mun
citorilor din Borinage au fost ma
jorate .
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