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Succese
Sporesc plusul 
de producție

Minebii din Uricani s-au situa, 
necontenit în fruntea luptei pentru 
mai mult cărbune. In cele 9 luni 
trecute din acest an, ei au dat pes
te pian mai bine de 18 000 tone 
cărbune cocsificabil de calitate. 
Numai tr?i zii? au trecut din tri
mestrul IV și colectivul minerilor 
d? Ja Uricani a majorat depășirea 
de plan la aproape 18 500 de tone.

Pe baza unuî randanfent de aproa
pe 1,500 torie/post s-a extras din 
abataj el? minei în prima zi a lunii 
octombrie 119 tone de cărbune, 
cantitate care a sporit în urmă
toarele două zii? la 245 de tone. 
In acest fel mina Uricani continuii 
să conducă întrecerea pe bazin.

Ea creșterea depășirii de pian 
a contribuit în mod deosebit colec
tivul feciorului I. Minării din acest 
sector âu dat peste plan în primele 
două zile trecute din luna curantă 
aproape 130 tone de cărbune.

Lăcătușul Moldovan Vasile de Ia lămpăria .minei Vulcan dă do- 
vadă de multă pricepere și conștiinciozitate la repararea lămpilor de 
mină. Fiecare lampă trecută prin mîinile Wf poartă amprenta lucru
lui de calitate. Iată-1 pe acest harnic ••tnunclfop reparînd o lampă-re- 
flector de mină. . '

Prin cîteva unități comerciale 
din orașul Petroșani

Comerțul nostru socialist satis
face intr-un grad tot mai înalt 
cerințele oamenilor muncii. Lucră
torii din unitățile comerciale din 
Valea Jiului se străduiesc să asi
gure populației o aprovizionare cît 
mai abundentă, luptă pentru o de
servire cit mai bună, civilizată. 
Multe unități au 
fost declarate, pe 
această cale, „uni
tăți . cu deservire 
exemplară". Lucră
torii ■ acestor unități depun mult 
suiiet in тцпса lor, iar magazinere 
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4 30000-a tonă 
în plus
zile din noul trim astru 
un nou succes în munca 
colectiv de frontaliști din

Primele 
au marcat 
harnicului 
sectorul III Lupeni. Punînd accan-
tul p? creșterea vitezei de lucru 
în marile frontale, minerii secto
rului au sporit randamentul muncii 
și au extras peste plan pînă în ziua 
de 3 octombrie 381 tone de căr
bune cocsificabil. Acest lucru a 
p’ermis minerilor din sector ca în 
ziua' respectivă să extragă cea de-a 
30 000-a tonă de Cărbune peste 
plan de la începutul anului.

Minerii din brigăzile conduse de 
frontaliștii Ghioancă Sabin, Ghioan- 
că Ioan, P?tre Constantin care au 
dat în acest an între 4 000—6 000 
tone de cărbune peste plan sînt 
principalii autori ai acestui nou și 
însemnat succes dobîndit de co
lectivul sectorului III.

Comandă urgentă
Pînă la jumătatea lunii octom

brie, p? baza unei comenzi urgen
te, muncitorii d? la secția construc
ții metalice a U.R.U.M.P. urmează 
să producă pentru exploatării? 

miniere Petrila și Lupeni , peste 
500 tuburi de rambleu. Pentru în
deplinirea la timp. a ..acestei sar
cini. în secție au fost luate mă
suri corespunzătoare: pregătirea
tuturor materialelor necesare lu- 

rapartizaj^â.-Jidregulgi. ufec-. 
sudori la confec țisnarea tu

burilor și organizarea transportului. 
Pînă în prezent au fost deja li
vrate 100 de tuburi de rambleu, 
iar celelalte au intrat în cea mai 
mar? parte în ciclul de confecțio
nare.

Încărcare

Harnic, modest, bun tovarăș — așa îl . apreciază muncitorii de la 
termocentrala Paroșeni pe lăcătușul Bugaru Andronic. Reparațiile pe care 
el le execută sînt de calitate și realizate totdeauna la timp.

Lăcătușul Bugaru Andronic lucrînd la reglarea unei 
pompă de ulei.

-------------Ѳ-------------

IN CLIȘEU: 
supape de la o

De la minerii loneni
se așteaptă mai mult

Odată cu venirea lui octombrie 
am pășit în ultimul trimestru al 
anului. O etapă hotărîtoare pen
tru realizarea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate în în
trecere. Colectivele exploatărilor 
miniere din Valea Jiului își încor
dează acum puterea . de muncă 
pentru ca în perioada rămasă pînă 
la bilanțul jSfîrșituIui de 
dezvolte și mai mult 
obținute în producție.

„Toamna, se numără

Lonea, iar 
au frînat 
rămînerea

an să-și 
realizările

bobocii", 
grăiește o zicală din bătrîni, La ma- 

i joritatea minelor din bazin „bo
bocii" vredniciei și hărniciei mine
rilor — miile de tone de cărbune 

.extrase pește plan, milioanele ’d.e 
lei economii la prețul de Sost"Și 
alte asemenea succese -— se anun
ță, de pe acum peste așteptări, pe 

. măsura, «QsibUttălUttA.£ăine^ii din 
bazinul nostru au dat peste plan 
de la începutul anului peste 100 000 
tone de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic. La acest succes și-atl dat 
aportul mai cu seamă minerii de 
la Lupeni, Uricani, Petrila și Ani- 
-noasa. In prea mică' măsură au

descărcare mecanizată

contribuit minerii din 
minerii de la Vulcan 
chiar realizările prin 
sub plan.

Modesta depășire de plan» — 
doar 3000 tone de cărbune, nici 
jumătate din angajamentul luat pe 
acest an — cu care se prezintă 
minerii Lonei după trei trimestre 
nu oglindește nici pe departe po
sibilitățile colectivului. Dimpotrivă. 
De la minerii loneni se așteaptă 
mai mult, o contribuție mai sub
stanțială, mai apropiată de valoa
rea condițiilor tehnico-materiale 
create în abataje, la lupta pentru 
sporirea producției de cărbune ’ și 
la ‘ .' îndeplinirea angajamentelor 
IHâte de ‘ colectivele exploatărilor' 
miniere din bazin. Stîrnește nedu
merire faptul că în loc să crească, 
cum firesc ar fi de așteptat, ean- 
titatea de cărbune extrasă peste, 
plan de minerii din Lonea scade, 
in primele șapte luni depășirea de 
plan de la începutul anului ajun
sese la 5700 tone de cărbune, dar 
în lunile august și septembrie, în 
loc să crească în continuare, a 
scăzut la aproape jumătate. Plusul 
de producție a fost diminuat prin 
rămînerea sub plan, dar și din 
cauza calității necorespunzătoare a 
cărbunelui extras. Așa de exem
plu, în luna septembrie mina Lo
nea a dat peste plan 516 tone de 
cărbune, dar a fost penalizată cu 
pierderea a 519 tone pentru depă
șirea conținutului de cenușă ad
mis în cărbune cu 1,2 la sută. Or, 
acest lucru s-a făcut în defavoa
rea prețului de cost, tonele rebu- 
tate neintrînd la calculul acestuia. 
Si,

șoare. Platforma de 
întoarcere a m'așini- 
lor și drumul uzinal 
au fost pavate cu 
calupuri de bazalt. 
O macara portal de 
34 tone va ajuta la 
încărcarea și descăr
carea pieselor și uti
laj alor grele, a' la
minatelor și armătu
rilor metalice, ,

Uzina de 
minier

construită pa un fost 
teren viran care mai 
înainte se folosea ca 
haldă pentru zgură 
și deșauri. Aici au 
fost montate tr?i fire 
transversal? și șase 
fire longitudinale de 
cale ferată normală. 
O linia îngustă va 
servi la d?scărcar?a 
laminatelor mai u-

a pr a- 
impor ■ 
termi-atrag zilnic un mare număr 

cumpărători, Gospodin ?le din 
tier își fac cu plăcere cumpără
turile în aceste magazine, despre 
care au numai cuvinte de laudă,;

De o simpatie deosebită se bu
cură magazinul alimentar al cărui 
gestionar este tovarășa Straubiger 

Florjca, In primul 
rînd, aici te im
presionează cură
țenia exemplară, 
(o gospodină chiar 
spunea că e pa- 

apoi felul îmbietor

RAID ANCHETA

peste tot se 
Nu in toate

ț» în' care servesc sint
'curățenie.

Din păcate însă nu 
întîmplă acest lucru,
magazinele aprovizionarea se face 
dîpă cerințe, și nu peste tot lucră- 
toiiii se 
tătarii.

Zilele 
a inițiat

comportă bine cu ситро-

acestea, redacția noastră 
un raid-anchetă printr-un 

număr de unități de deși acere a 
produse, or alimentare din orașul 
Petroșani. Redăm mai jos cîteva 
coitstatări făcute cu această, oca
zie.

har nu altceva),
în' care sint a$?zate diferitele măr
furi, precum și corectitudinea și 
modu 1 civilizat în care este servită 
clientela atît de către gestionara 
unității, cît’ $1 de cătr? vînzătoa- 
1 ea Caroși Maria.

Spiritul gospodăresc al lucrăto
rilor de aici se oglindește nu nu
mai în păstrarea și desfacerea măr
furilor ci și în grija continuă ce 
o au pentru o cît mai bună apro
vizionare a magazinului

Ore nepotrivite

munci-

.. în prima zi a lunii 
octombrie 
reparat utilaj 
din Petroșani 
luat o lucrare 
tantă, recent 
nată de către
torii de la I.C.M.M. : 
rampa de d?scărcare 
și încărcare a utila
jelor și materialelor 
grele. Rampa a fost

situația respectivă se petrece
I. BĂLAN

0 unitate care merită 
’aude

Ea pari irul frumoaselor blocuri 
de pe strada Constructorilor din lo
calitate s-a d?schis în primăvara 
acestui an un modern complex co
mercial. Dotate cu mobilier лои, 
aprovizionate din belșug cu- arti
cole mult solicitat?, deservite în 
mod ireproșabil, magazinele de aici

S
-

In mod normal masă d? prînz șe 
obișnuiește să se ia în jurul orei 
13: -14, hai. să spunem 15. Și cum 

nu toată lumea mănîncă la res
taurant sau da cantină, unde sa 
servește și pîih?,’multi caută să-și 
cumpere pîiiie înaint? de a merge 
la ’ masă. Unitățile de desfacere a 
pîinfi ' din oraș trebui? șă 1? asi
gure'acestora,'tocmai lâ aceste, ore 
plinea. Or, chiar la aceste ore' — 
între'î 2,30" și' 13,30 — toata, dar

(Continuare in pag. 3-a)

(Continuare in pag. 3-a)

. Minerii . din brigada condusă de frontalistul Schneider .Francisc.au inserts în luna septembrie, un 
nou și frumos succes pe graficul întrecerii de lat mina .'Amiroase.: 778 rone, de cărbune extrase., peste 
plan. Clișeul înfățișează pe maistrul Bartis Emerik informînd pe ortacii dintr-un schimb al. brigăzii lui 
Șchneider despre știrile apărute în ziar cu privire la realizările- minerilor aninoseni.

Francisc.au
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ИвиМлХЗДИ

SĂPTĂMÎN
VJA-N SOARE

Dintr-ш cep dat cerului »*aln, 
Curge loarei*, potop in vio. 
îeeto tufe, peete rtaduri, Totu-i pliu 
Ou«aur cald, aur mult, o bogăției

Boabe tari, ca atnli mid, ie doataUl 
Ргіжіе-п palme veni de frunte *1 doriaU 
Nmîniul gol arde tot ca o fote, 
Sărutat de buie aipre ți fierbinți.

Pe la garduri, rfpeari scrum, uaceti. 
Iar in nuci tăcerea »-■ pilit, 
De năvala soarelui, alungate., 
De la miazăzi spre răsărit,

Dealu-ntreg, ca un copil cuminte, 
Stă cu creștetul fn ploaia de lumină, 
Fină 1 s-o coace și lui o minte 
*1 viile ș.o preface tn rugină.

Atunci toamna, ca o mamă.
V* striga.* — Bravo, copil iubit,
Iar el va trage un cfeigt, 
De va răsuna din cramă-n cramă,

MIHAIL CRUCBANU

FÎNTÎNI STELARE
Coborîm, coborim uneori pe-o funie de stele». 
Acolo jos In cărbuni mocnește alt soare. 
Brațele noastre, imense inele,
Miezul pămintului pot șă-j măsoare,

Din drum aieșrgă-n noapte pe galerii, grăbită,
O stea polară taie despletitele bezne, 
Țtșnind pe șyb munte săgeată-pșorită
Flchamerele.ș cerbi cu luceferi la glezne,

Coborim, coborim. ca-n stelare tinttul 
Codrili-adormHi visează iluminări,
Aur fluid ni se scurge pe fețe șl mtini 
Ca niște raze crepusculare pe zări.

Lumina lămpii, nălucă aibă, alunecă, 
Frfaturi d« cintec duc galeriiie-n l«rg, 
Nimic, nimic nu pe mai întunecă
Minerească mjndrle, desfășurată drept steag. 
Coborim. Adîncul ne limpezește zîmbetui
Gfud bun, lmoțișta-ne umbletul 1

ANA MMT

REVEDERE
La frontiera dintre noapte și »i eu vă revăd 
La cobortrea nouă in nuna voastrăwnaltă, 
Unde s-a șters și urma străvechiului prăpăd , 
Și doar în amintire vreo boltă mai tresaltă.

Eroilor cinstirea le-o mnf necontenit
Și fac dto soare laur aicea între blocuri 
Unde vă-ntoarceți teferi, cu brațe de granlț 
Din adincimea acestor triumfătoare locuri.

La granița nescrisă>ntre toamnă șl-ntre iarnă 
*1 vă revăd In calde, umane orizonturi
Sub brazii unde ftflgii-n priviri o să so cearta» 
Ca-n fantezie muguri pe creatoare fronturi.

1Ж T î L W I Ж E C IJ... POEZIA
Cu vocaa-i domoală, plină de 

farmec si căldură, împrumutînd 
parcă ceva din darul marelui nos
tru povestitor Ion Creangă, a cuce
rit inel de la început pe de-a-n- 
trsgul auditoriul. S-a tăcut atlta 
liniște in sala plină plnă fa refuz 
clnd a Început să vorbească incit 
do afară, tn pauza dintre fraze, se 
auzea foșnetul frunzelor ruginii, 
bătute de vfnt, in ramurile tomna
tice ale pomilor. Fiecare cuvtnt era 
sorbit cu nesaț, Si cum put га fi 
altfel ctad In sală a» vorbea des
pre poezie și poeți, despre Toplr- 
ceanu, iar cei care ascultau erau 
prieteni ai poeziei. Omul cu părul 
cărunt si vocea-i domoală, de la 
masa prezidiului Ui depăna firul 
amintirilor despre Toplrcsanu, iar 
ochii vii ti străluceau plini de lu
mină si înțelepciune,

—- Pe regretatul poet Topîrcea
nu, dragi prieteni, l-am cunoscut 
foarte Mm- Ml-а fost colea si

prieten. De os vorbesc tocmai de 
Topiresranu acum? Cu toții sărbă
torim „Sfiptămlna poeziei". Ier 
Topîrceanu a fost un man poet. 
De aceea 11 sărbătorim si pe el și 
odată cu el și pe ceilalți meri 
maestri oi versului romineec.

Povestirea a continuat încă mult 
timp. Profesorul universitar șl tot
odată poetul Mihail Cruceonu a 
vorbit omit dsspr» Topîrceanu — 
omul si Topîrceanu — postul, des
pre munca de creație. La sftrșltui 
povestirii. In aplauzele entuziaste 
ale auditorului, a cerut permisiu
nea de a citi clteva pomii din ci
clul „Clntece din vie", pe car» 
li-a scris cu multi ani In urmă. 
Poeziile „Vla-n soare", „Seara-n 
vie", „Via-ngropatl” au fost pline 
do farmec. Cu aceeași simplitate de 
povestitor cu care a cucerit prie
tenii poeziei, postul Cruceanu a 
Știut sări cucerească si prin nUtes- 
trio v и sulul, lra attta putaM și

FILMUL ZILEI

Regina stației de benzină

A PO EZI Ej
Stat bucuros, prieteni, fi viu U vă dau mina 
M mulțumirea caldă a patriei de sus, 
Aș ita CU veșnicia, nu doar cu tăptkniîna, 
Ca ăl lucrăm alături, adine, adine nespus.

ION RAHOVBANl

ТЕ-AM REGĂSIT
To-am regăsit, ținut minier, 
Lume adîucă-p cere aă răsune 
Același cer știut, același cer 
Depui in straturi denie da cărbune.

Crești tn adine, cum crește numai maree 
In care Zbuciumul ar fl-mpletrit, — 
Cum numai o iubire-n depărtarea 
Depuiă-n sufletul nelntîln».

Ce vulturi mari rotindu-ie tn soar». 
Deasupra brazilor țișnlti din Sttnci, 
îmi vor descrie uriașa încleștare 
Invirtejită pe șpb bolțile adinei?

Ce stele al be, ar fi să imi arate 
Cu rasa implfntată în pămînț 
întreaga, plina solidaritate 
A brațelor luptînd. Și învingînd...

MIRON SCOROBETF

Liudmila, o fată plină de tem- 
paranrent și cu o imaginați» boga
tă. după ce termină școala midie 
visează să ajungă ceva deosebit 
în viață, dar nimic nu-i reușește 
La început a vrut rit fie crainică 
la televiziune, Apoi concurează să 
intre în trupa de balet pe gheață. 
Dar și acest vie îi eșuează. S-ar 
întoarce acasă dar ti e rușine de 
cunoscuti. S-o vadă c-a dat greș ?

După multe peripeții Liudmila 
erie angajată ca distribuitoare la o

duc» sistemul birocratic. d? servire 
ia alimentarea mașinilor cu b»nz>-, 
uă Introduced autoservirea, insta
lează microfon la stație. Responsa
bilul stației o urmărește cu admi
rație pentru conștiinciozttat ?a ri- 
Acum șoferii »e poartă frumos cu 
ea, o respectă și o simpatizează pe 
..regina stației de benzină". Ba 
chiar doj șoferi a-ati amorezat de 
?.a. Dar Liudmila n-are numai ad
miratori. Bufetiera e geloasă pentru 
tinerațea ei și va face totul pen-

VAGONETARUL
Is firele de păr un pic mai rare 
Și iarna pe la tîmple i-a zbnenit, 
Dar iarna n-a putut să mai coboare 
Spre inimă- E vara la zenit 1

Pe cerul Virstei lui și fără zgură 
I-e sufletul în proaspătă lumină , 
Și-o vlață-ntreaflă-a sa făptură 
A mers prin galeriile din mină.

Pe Umple ceri un fir de nea,
Tot tînăr brațul e pe vșgonete 1
Foc i-a-ntlns o purpurie stea 
Șl el dlntr-însa a sorbit cu sete.

RUSALIN MUBBȘAN

C1NTEC MIC
A citea oară intru In adine
Și-nvtng inerția luminînd frumos î
Duc floarea tinereții la oblînc 
Și întunericul aleargă tumultos.

E mina lungă ca un gind bogat
Și arborii arilor ere tacj
In fiecare colț puterile se zbat,
Și fiecare om triumfă-n veac.

Dă-mf mina caldă etnd îți cer
Lămpașul inimii lluminlnd departe,
Dă-mi puritatea ochilor și cfntul de miner 
Să pot Învrednici o carte.

ION CRINGULEANU

IN GUȘBU: O secvență din Mm

stație do benzină. La început a- 
ceastă muncă n-o pasionează de 
loc. Nu st poate înțelig», cu șo 
ferii mereu nervoși' și puși p» 
ceartă. După ce un șoftt de pe 
o remorcă a luat benzină “și a ple
cat enervat fără să plătească, Liud
mila disperată se pregătește să fu- 
gă. Dar responsabilul stației află 
și stă în gardă. Liudmila s? împacă 
cu gîndul că trebuia să rămînă. 
începe să-i placi această muncă. 
Din ca în ca pune tot maj mult su
flet în tot ceea ce fac?. Se îngrt- 
jește de înfrumusețarea aspectului 
exterior și interior al stației, re-

trii a o îndepărta, Liudmila nu se 
poate despărți însă d? această 
muncă pe cars a îndrăgit-o așa 
de mult. O fac? acum cu plăcare, 
cu pasiune chiar. La toamnă însă 
va plsca de ’ Га stație. Unde I Va 
pleca să studieze. De data aceasta 
și-a schimbat planul. Se va înscrie 
la Institutul de mins și prirol, fiind 
convinsă că acolo își va găsi a- 
devăra el menire.

Producție a studioului „A. P. 
Dovjsnko" din Kiav, comedia „Re
gina stației d? benzină" rulează 
începînd de. ieri pe ecranul cinema
tografului „7 Noiembrie".

O CARTS n SAeTAMlNA

TON
„Tonitza se numărg printre acele 

personalități artistice reprezentati
ve care exercită o puternică in
fluență asupra orientării gustului 
public. Din acest punct de vedere, 
rolul Iul Tonitza în arta romtneas- 
că a fost deosebit de însemnat.

In același timp pictor și scriitor, 
Tonitza a exprimat astfel pe două 
căi epoca sa in toate contradicțiile 

I unui moment de violentă ascuțire

I T Z A

trăire în ela incit coi care le-au 
ascultat trăiau șl ei aevea, alături 
de poet, clipe plăcute, pline de tar
mac.

Apoi în aceeași liniște li atenție 
au fost ascultați și cîțiva poeți din 
tlnăra generați» prezenți la seara 
de poezie; Ana Soit, Ion R*ho- 
veanu și Miron Scorobete care au 
citit din croatul a lor.

„Flntlni stelare", „Omul mau", 
„Poemul de dragori? închinat parti
dului”, „Turnul de arme" „Minie
ră", „Rămineți”, „In mină". „Sonet 
de dragoste” sint cittve din poe
ziile tinerilor poeți cere au cap
tivat pe cei protonii la Intllnirea 
cu розгіа, Bir au rodat suflu) înnoi
tor al viețU noi.

Dar seara da poezie, care a avut 
loc vineri după-amiasă la clubul 
C.C.V.J. din Petroșani nu i-a în
cheiat cu aceasta. Cîțiva actori ai 
Tsatrulut de Stat din Petroșani, 
printre caro Lupșa Roallni, Geta

Nicolae, Mioara Păcuraru-Angeles- 
cu. Paula Codreanu au recitat din 
verșuril? poîtilor prezenți la reu
niune, precum și din versurile iu» 
Eminescu, Tudor Argfcezi, E. Je- 
beleanu, Marcsl Br?sleșu și Nina 
Cassian. Nu au lipsit bineînțeles, 
de la șeaua de poezie, nici poeții 
locali începători ai stihurilor. Ei 
au citit cîțeva din poeziile lor 
cum a fost Ioan СіосЫ sau Geor
gs Bânete și loan Săsăran care au 
citit din versuril? scrise în sală, 
instantaneu și car? s-au bucurat 
de mult succes nu numai din par
tea auditorului, ct și din partea 
poeților prezent» la întrunire. A- 
ceștia le-au găsit bin? venite și... 
inspirat»...

...intllnirea cu poezia s-a terminat 
tîrziu, în noapte. Dar flecar ? din 
cei prezenți a plecat satisfăcut, 
mulțumit de seara plăcută și ins
tructivă la care a luat parte și 
bine înțeles cu gîndul că... aseme
nea șșrl literar» se vor mai orga
niza Ia Petroșani.

C. CQTQȘPAN

a luptei de cjaeă. Intr-adevăr, în
ceputul maturității artistic» a lui 
Tonitza ca pictor coincide cu anii 
imediat următori înființării Parti
dului Comunist din Romînia.

Influența ideologiei clasei mun
citoare în cultura romîneaecă, dînd 
un nou impuls formelor de cultură 
Înaintată, progresistă, s-a exercitat 
vteibil în creația artistică a lui 
Tonitza ca și în activitatea sa lite
rară din deceniul al treilea.

Din opera atît de bogată și de 
diversă a lui Tonitza, noul public 
romînesc rețjne mai ales acele o- 
pere oare exprimă un sentiment 
optimist al vieții, un lirism cald, 
bucuria de a trăi și curajul de a 
lupta împotriva nedreptății și ex
ploatării. Faptul că în 1955 a fost 
organizată o expoziție comemora
tivă închinată pictorului, ca șl 
faptul că în expoziția d» grafică 
militantă din 1961 au stat- la loc 
de cinste un mare număr al lucră
rilor sale de grafică, demonstrează 
clar dragostea și prețuirea de care 
se bucură opera lui Tonitza și via
bilitatea ei.

Tonitza a lăsat în urma sa o 
operă bogată și variată, cu un me
saj de înaltă valoare etică și es
tetică. Bl a lăeat tn amintirea po
porului său imaginea mereu vie, 
caldă a unui artișt cetățean, care 
își afirma încrederea în viitor".

Lucrarea cu reproduceri din, To
nitza a apărut în Editura Meridia
ne șl se găsește în toate librăriile 
din Valea Jiului.



3STEAGUL ROȘU

Prin cîteva unități comerciale 
din orașul Petroșani

țUrmere din pag. l-«)

absolut toete unitățile de desfacsr > 
a plinii din oraș sînt închise. Cică, 
pentru predare, și primiră. Se naște 
întrebarea: dacă sînt la majori
tatea unităților două schimburi, de 
ce se procedează așa, de ce sxistă 
totuși goluri ? De ce 
gură continuitate în 
pîigjj între orele 12
într-un magazin, două? Oare cere 
mare efort aceasta ? Categoric nu 1 
Atunci acest lucru sa fie studiat de 
conducerea Q.C.L. 
zolvată problema 
părato-rnur. Și să 
ceiași conducere
corespunzătoare a unor
Св a celor de la centrul de pîine 
Dr. J33.

nu se asi- 
desfacerea 

13,30 măcar

Alimentara și re- 
în favoarea cum- 
mai analizeze u- 
și atitudinea ne- 

vînzetori

Există, dar... pe htrtie
Majoritatea magazinelor noastre 

alimentare sînt bin# aprovizionate, 
satisfac exigențele cumpărătorilor. 
Totuși sînt unele articole car?., 
pricit le-ai căuta, nu le găsești 
deși 'le sînt prevăzute în „sorti
mentul minimal obligatoriu . Nu 
găsești, d? pildă, spirt sanitar, di
ferite conserv? de legumicole etc. 
Nu sînt aprovizionate cu acest? 
mărfuri magazinels alimentare 
8, 4 precum și altele.

Conducerea Q.C.L. trebui? 
dovedească mai multă exigență

j. aprovizionarea magazinelor, să țină 
'T cont cu mal multă seriozitate de 

commzil? pe care zilnic le fac 
responsabilii unităților, să-și „plece 
urechea" mai mult la cerințele con
sumatorilor.

tir.

si 
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I

> î
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E necesară îmbunătățirea 
aprovizionării 

cu produse Jactate
Există în oraș magazin? care 

desfac produse lactat ?. Gospodinele 
â

specialitatea

de maturitate, 
de 8 octombrie

ANUNȚ
Școala tehnică de personal 

tehnic din Lupeni primește în
scrieri pentru
TEHNICIENI TQPOGRAFI MI
NERI și TEHNICIENI EXPLOA
TĂRI MINIERE din rfndul ab
solvenților școlilor medii cu și 
fără examen 
pînă la data 
1963.

Informații 
sediul școlii.

Telefon 10.

suplimentare la

Aprovizionarea minei Aninoasa cu lemn
trebuie îmbunătățită
în condi- 

normaie 
procesul

Este știut că numai 
tide unei aprovizionări 
se poate organiza bine 
de producție. Aprovizionarea mi
nei Aninoasa cu material lemnos 
lasă Insă de dorit în ultimul timp. 
In depozitul de lemn n-a existat 
stoc de siguranță in tot cursul a- 
nului, iar de mai mult timp nu 
există nici stocul curent. La ce 
duce această situație ?

Aproape în fiecare zi, în birou
rile sectoarelor se duc discuții le
gate de lipsa de lemn. In depo
zitul de lemn întîlnești aproape 
zilnic pe brigadierii David Ioan, 
Mujnai Nicolae, Cristea Aurel, 
Schneider Francisc veniți din mi
nă în căutare de lemn. Așteaptă 
în depozit și se uită spre funicu
lar in 
rucior 
pozitul 
lemn,
prețios. Dacă locurile de 
ar fi aprovizionate cu lemnul ne
cesar. minerii ar putea folosi cele 
opt ore de lucru pentru a da ran
damentul cerut, pentru a se preo
cupa îndeaproape de problemele 
calității.

De lipsa
Aninoasa se 
novați șeful
de la Petrila, Șico Ștefan și res
ponsabilul de schimb, Kordo Ar
pad. care se complac în a neglija

speranța 
cu lemn 

Petrila.
brigăzile

că va apare un că- 
de mina de la de-

Așteptind după 
irosesc mult timp 

muncă

lemnului de la mina 
fac în primul rînd vî- 
depozitului de lemne

tap- 
alte

pot deci să-și procure de aici 
te, ugt, brînzeturi precum și 
preparata. Inițiativa O.C,L.-ului a 
fost cît s? poate d? bună înfiin- 
țînd aceste unități și s-a dovedit 
și necesară. Rău esțe.însă că atît 
la unității? specializate cît și la 
alimentara, aprovizionarea cu aces
te produse se face uneori nesatis
făcător. D? exemplu, la unitatea 
nr, 104, situată în vecinătatea spi
talului unificat, Această unitate are 
profil bine definit — de desafa- 
cere a produselor lactate. Dar în- 
afară da lapte, gospodinele g$s?sc 
foarte rar și alte darivate al? a- 
restuia. Si 
bolnavi di» 
pită iaurt, 
etc, însă...

Același lucru sj întimplă și la 
centrul de pîine si lapte 
Aici ss găsește rar lapte conser
vat, șmîntină, telemea de 
pi, brînzeturi topitz și alt?le.

Si această problemă se cere stu
diată de cetrs conducerea Q.C.L. 
care ?ste datoare să găsească o 
posibilitate ca produsele lactat? șă 
existe în permanență la toate uni
tățile prin care se desfac,

încă ceva •' zilnic unii 
spitalul învacinat soli- 
brinzeturi, lapte bătut

nr, 131.

vaei și

'tt k î

In ioc de concluzii
I sCu ocazia raidului-anchetă s-a 

constatat că există preocupare 
pentru o cft mai bună aprovizio
nare și deservire a populației. 
Mai sînt însă și destule lipsuri. 
Față de acestea conducerea o.c,L. 
Alimentara este obligată să ia 
măsuri. Ce trebuie făcut ? Jn 
primul riad, atenția trebuie »n-

[ dreptată spre
> provizionării unităților. Să se ti- >; 
j nă cont de mărfurile solicitate
i de oamenii muncii, de obșerva-
> țiile consemnate în acest sens 
J in condicile de sugestii șj sesi- 
i zări, precum și în rapoartele ti- 
; cute în urme controalelor orga- 
J nelor competente. De asemenea, 
( se cere luarea unor măsuri și 
? pentru înlăturarea atitudinilor 
І necorespunzătoare ale unor iu- 
? crători din comerț, pentru edu- 
,> carea acestora. Să fie îndreptată 
1 întreaga pricepere și stăruință a 
î lucrătorilor din unitățile noastre 
J comerciale spre crearea unor

J condiții cit mai bune de aprovi- ;

>>
!
J 

reglementarea a- s’

>

J
i
s 
î s

i
i

zionare a populația! cu produse ’ 
alimentare.

de exemplu, au sosit în de- 
două vagoane de lemn de 5 
metri. Tov. Șico a dat diapo- 
ca acest lemn să fie tăiat le 

metri, deși în 
sort de lemn, 
a fost repar-

aprovizionarea minei Aninoasa. In 
prezent, mina Aninoasa duce lipsă 
de lemn de toate dimensiunile și 
totuși se mai întîmplă cazuri cînd 
nu i se repartizează lemn, din 
rea voință- la ziua de 24 septem
brie, 
pozit 
și 6 
ziție
dimensiunea de 2,90 
depozit exista acest 
După tăiere, lemnul 
tizat minei Petrila. Sau cazul din
ziua de 9 septembrie cînd a sosit 
un vagon cu margini — vagonul 
nr. 3334176. Deși Aninoasa avea 
mare nevoie de margini, tov. Sico 
n-a vrut să-i repartizeze nici o bu
cată. Si exemple despre asemenea 
cazuri mai pot fi date. Din cauza 
acestei atitudini dăunătoare adop
tată de conducerea depozitului de 
lemne Petrila, colectivul minei A- 
ninoasa întîmpină multe greutăți. 
Conducerea E. M. Aninoasa a fost 
nevoită să se aprovizioneze cu 
lemn de la depozitele din Lupeni, 
Vulcan și Petrila, cum au fost ca
zurile din zilele de 25, 26, 27 și 28 
septembrie pentru că altfel oame
nii ar fi 
la lucru.
cheltuieli 
prețul de

Sînt necesare măsuri
pentru a rezolva problema aprovi-

trebuit trimiși acasă de 
Or, aceasta înseamnă 
în plus care Încarcă 
cost ai cărbunelui.

urgente

De la minerii loneni 
se asteaptt mai mslt

(Urmare din pag. l-a)

la prețul 
opt luni 
naște în- 
colectivul

abatajele minei 4a- 
harnice și ргіечрійе 
lucrului, în mintii- ■ 

moderne cu cane

in condițiile cînd economiile гм 
Uzate de minerii loneni 
de cost se cifrează pe 
deabia le 140 000 lei. Se 
trebarea cum va reuși 
minei Lonea în acest fel să reali
zeze angajamentul de 470 000 lei 
luat lă economii pe acest an?

Colectivul minei Lonea are reale 
posibilități pentru a-și dezvolta 
realizările în trimestrul IV și ast
fel să-și îndeplinească angajamen
tele luate. In 
creazS brigăzi 
în organizarea 
rea utilajelor 
au fost dotate, cum sînt brigăzile 
conduse de minerii Burdesi Nioe- 
lae din sectorul I, Compodi iau» 
de la sectorul ui, Bîrlut Clement ■ 
de Іа IV, Dajjciu Moișe, Farkaș 
Ioan. Petrie Simion și glțjj de la 
V care trimit la ziuă cantități în
semnate de cărbune peste plan. 
Este necesar ca exemplul acestor 
brigăzi să fie urmat de celelalte 
brigăzi din sectoarele miniere (mai 
cu seamă de cele oare rămîn sub 
plan — destul de numeroase la 
mina Lonea). In această direcție 
conducerea minei trebpie șă-și în
drepte atenția, sub îndrumarea co
mitetului de partid, spre sectoarele 
II și III, unde rămîn sub plan cele 
mai multe brigăzi. Nu-i de mirare 
de ce sectorul II este dator pînă 
In prezent cu aproape 6000 tone 
de cărbune față de plan. Aceasta 
este una din cauzele care an fă
cut ca șj sectorul III să figureze 
cu un minus pe 9 luni de aproape 
4500 tone de cărbune. Ce-i drept 
în aceste sectoare există și unele 
greutăți cauzate de tectonica ză- 
cămîntului, infiltrații de apă pre
siuni excesive în abataje precum 
și greutăți subiective generate de 
transportul uneori greoi în sub
teran și aprovizionarea necores
punzătoare a locurilor de muncă, 
de defecte mecanice, indisciplină 
etc. Se cere un ajutor bine chib
zuit din partea cadrelor tehnice 
din sectoarele cu pricina dat bri
găzilor de mineri pentru a se or
ganiza mai bine, a învinge greu
tățile și a îndeplini sarcinile de plan. 
Totodată mai trebuie întețite preo
cupările pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui pentru ca nici o 
tonă de cărbune sa nu mal fie re- 
butată. Colectivul minei Lonea, cu 
mineri harnici, talentați și price
put! în ale mineritului are destule 
posibilități pentru a-și dezvolta 
realizările in trimestrul IV și în
deplini integral angajamentele lua
te în întrecere.

zionării cu material lemnos a mi
nei Aninoasa. Minerii așteaptă o 
soluționare grabnică pentru a pu
tea lucra ritmic, fără salturi și 
fără a fi puși in pericol din eauza 
lipsei de lemn tn abataje.

ENCIU NICOLAE
muncitor, mina Апіпоам

NOTA REDACȚIEI:
Intr-adevăr, acum, în perioada 

toamnei, există unele greutăți o- 
biective în aprovizionarea cu lemn 
a Văii Jiului In general. Nu se 
primesc cantitățile șl sortimentele 
planificate de lemn de la 
întreprinderi forestiere, tar 
direcții regionale C.F.R. au 
numărul de vagoane afeetate
portului de lemn. Dar pe lingă a- 
ceasta, se manifestă o slaba orga
nizare a muncii în depozitul de 
lemn de la mina Petrila în eeea 
ce privește pregătirea și reparti
zarea lemnului existent, 
ceeități.

La depozitul de lemn 
trlla, oamenii repartizați 
încărca material lemnos
ninoasa sînt deseori trimiși să des
carce vagoanele. Apoi, șj lemnul 
încărcat ajunge cu întîraiere la 
Aninoasa pentru că la Petrila, în 
drum spre circuitul automat de la 
funicular, cărucioarele încărcate 
șînt blocate la două intersecții de 
către vagonete goale și vagonete

unele 
unele 
redus 
trans-

după ne-

de la Pe- 
pentru ■« 

pentru A-

(•miile ii (ишііі de івиіаийі de wM 
HI Htu unduita

Primo zi de învățămînt
anunțat sftrțitul schim- 
secțiile uzinei se re
dă oameni îndrepți»- 

căminele lor. E un as-

Sirena a 
bului. Din 
varsă sute 
du-se sprș 
pact cotidian. Și totuși, în această 
zi, pe poarta uzinei ies mai puțini 
muncitori ca de obicei. E și firesc. 
In această zi, membrii și candidate 
de partid, c?i mai buni utemiștl, 
aleși în organele conducătoare ale 
organizațiilor de tineret, precum și 
o bună parte a tovarășilor din ac
tivul fără de partid s au îndreptat, 
după terminarea zilei de muncă, 
sprș Sălile de ședințe ale uzinei. 
Сц aceșt prilej ei au înesput un 
nou an de muncă rodnică pentru 
însușirea învățăturii marxist-leni- 
Biate, a politicii partidului nostru 
— noul an de învățămînt de partid.

intr«o singură zi, la 
și-au început activitatea 
17 cercuri și cursuri de 
de partid car? au fost 
pentru noul an școlar, 
multe decit in anul de 
trecut. Cursanții s-au întîluit ast
fel pe cercuri psntru ptima dată în 
noul an școlar cu piopagandiștii 
lor. Cursantilor li s-au distribuit 
manuale, materialul bibliograiic dig 
care vor studia: volumele editate 
în sprijinul acelora cere 
Statutul P.M.R., economia 
tă, Manualul de economie 
etc. Propagandiștii au 
cursantilor despre 
revin în noul an 
tat programul de 
curilor, iar apoi,
S-a predat prima lecție din noul <n 
școlar. Tov. Sîrbu Sofroni», pro
pagandist la cercul de economie 
concretă anul II a predat lecția ; 
„Trăsăturile fundamentale ale pe
rioadei de trecere de la capitalism 
la socialism" 
bedean Ioan 
ral anul II 
organizarea 
liste".

OJl,U.M.P. 
toate cele 
Învățămînt 
organizate 
cu 3 mai 
învățămînl

studiază 
concre- 
pOlîtiCă 

vorbiiPropagandiștii
obligații! э ce le 

școlar, au diecu- 
activitate al cer- 
în fiecar e cerc

propagandistul He- 
a expus ia cursul se
lecția „Conducerea și 
întreprinderilor socia-

încăperea 
cursurilor 
și în ca- 
Petroaani. 

activitat sa

De la început — 
o frecvență bună

in aceste zile ara loc 
activității cercurilor și 
de învățămînt de partid 
drni unităților C.F.R. din 
Pînă acum si-ag Început 
cercul de economie politică anul 
II, condus de propagandistul Dăia- 
nu loan, da ta revizie de vagoane, 
cursul seral anul I condus de pro
pagandistul Calotă Dumitru, de la 

cu cărbune mărunt de la prepara- 
țla Petrila. In plus se mai constată 
și atitudini de favoritism din par
tea tov. Șico și Kordo. Unele co
menzi ale minei Aninoasa sînt a- 
mînate cu săptăminile dlnd îptlie- 
tate minei Petrila. Nici la circui
tul automat de la funicular mujica 
nu e»te bine organizată. Aici, în 
schimbul III lucrează un singur 
om, iar cîteodată nici unul. Si a- 
tunci transportul de lemn spre A- 
ninoaea stagnează.

Bete necesar ca Direcția comer
cială a CC.V.J. șă intervină ne- 
înttrziat pentru a sprijini mina A- 
ninoaea în privința aprovizionării 
cu lemn. Să ia măsuri pentru a nu 
se mai crea situații aa cea din 
ziua de 1 octombrie cînd alte ex
ploatări aveau lp depozit cantități 
suficiente de lemn (960 m.«. mina 
Urtcanl și 7527 mina Vulcan) în 
timp ce mijia Aninoasa avea doar 
120 jn.c. lemn mină r&șinos, cu 
toate că necesarul pentru o zi este 
de 127 m.c. Aceasta în timp ce în 
depozitul de la Petrila existau 5572 
m.c. lemn mină rășinos, iar la A- 
ninoasa abatajele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 și 12 de Ia sectorul I stăteau 
nepodite și nu se puteau ramblela, 
nu se puteau prăbuși.

La rîndul ei conducerea minei 
Aninoasa trebuie să facă o plani
ficare mai judicioasă, ținînd sea
ma de necesități atunci cînd sta
bilește cantitatea de lemn ce ur
mează să o primească din gara 
Iscroni, Minerii aninoseni trebuie 
să primească în abataje lemnul ne
cesar ta armare, fără întîrzieri și 
In cantități suficiente.

întreg anul

unitatea L. 5 șl cercul da studiere 
a Istoriei P.M.R. condus da tov. 
Ardeleanu Iile de la atelierul de 
zonă. Frecvența la careuri a fost 
între 90—100 la sută, lipsind doar 
acel eursanți care s-au aflat în 
deplasare prin țară sau în conce
diu. Este rodul măsurilor luat; de 
comitetul рэ nod C.F.R. de partid. 
Cursantilor le-au fost create toate 
condițiile pentru a participa la 
ședințele de învățămînt, pe baza 
programului de desfășurare a acti
vității cercurilor pentru 
de învățămlnt.

La primele ședințe 
mint au fost prez anti 
comitetului de partid 
tov. Marcu loan, secretarul cpmi- 
elului, Nedopaca Petru, Martin E- 

lemer, care răspund de activitatea 
circurilor respective. Membrii co
mitetului au vorbit cursantilor des
pre sarcinile ce le revin in noul 
an de învățămînt, apoi s-a trecut 
la expunerea primelor lecții.

de învăța- 
și membrii 
între care

încep cursurile 
universității serale 

de

a 
de 

din 
ale

Odată cu noul an d? învățămînt 
încep э cel de-al doilea an școlar 
în activitatea universității econo
mica serale de pe lingă comitetul 
orășenesc de partid Petroșani. Ală
turi de cursanții anului doi, își vor 
începe activitatea de însușire a 
problemelor da bază ale economiei 
politica, ala politicii economice 
partidului încă peste 100 
eursanți din anul I, recrutați 
rîndurile cadrelor d? conducere 
unităților economica, inginari, teh
nicieni, activiști da partid și ai 
organizațiilor de masă.

Sub îndrumarea Comitetului oră
șenesc de partid, cabinetul da 
partid și conducerea universității 
au luat toate măsurile pentru des
fășurarea cu succes a noului an de 
învătămint. Au fbst format» cate
drele universității, s-a întocmit pro
gramul da desfășurare a anului de 
învățămînt.

Deschiderea cursurilor universită
ții va avea loc la sediul cabinetu
lui de partid Petroșani luni', 7 oc
tombrie a.c., ora 16 pentru anul I, 
iar miercurii octombrie a.c., ora 
16, pentru anul 11.

PR06RAM BE RAB40
7 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
tgia, 9,00 Muzică dig opere, 10,28 
Melodii distractive, 11,30 Muzică 
din opere comice, 12,00 „Săptămîna 
muzicii din R. D. Germană", 12,30 
Muzică populară din Banat, 13,10 
Concert de muzică ușoară, 10,15 
Vorbește Moscova 1 17,30 Tinere
țea ne e dragă, 18,30 Soliști de 
muzică ușoară care ne-au -vizitat 
țara, 19,00 Revista economică ra
dio. 20,40 Lecția de limba rusă. 
Ciclul I (pentru începători), 20,55 
Din creația de muzică ușoară a 
compozitorului Ion Vasileseu, 21,25 
Arii din operele Iui Ceaikovski. 
22.08 Muzică de daps. PROGRA
MUL IJ. 10,10 Program interpretat 
de orchestre de mandoline, lt.OO 
Muzică ușoară interpretată de mici 
formații, 11,15 Emisiune literară, 
12,05 Din creația de muzică ușoară 
a compozitorilor romîni și sovie
tici, 14,05 Din operetele compozi
torilor noștri, 15,25 
vița luptătoare" de 
Iade, 17,00 Muzică 
nească și sovietică, 
tia compozitorului 
19,30 Transmisiune 
concerte a Radiotelevizginii. Reci
tal literar-muzical organizat cu pri
lejul închiderii „Săptămîniî poe
ziei ■— 1963".

Oratoriul „Gri-
Conetantin ₽«- 
populară romi- 
18,05 Din orea- 
Ovjdiu Varga, 

din Studioul de

Q да

CINEMATOGRAFE
7 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Regina 
BL1CA ;
TRILA :
PENI:
I, II.

statiei de benzină; REPU- 
Oameni de afaceri,- PE- 
Sub cupola albastră; LU- 

Oameni și fiare — seria
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Lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
Șed&tța din după-amiaza zilei 

de 4 octombrie

Evenimentele din Venezuela
întrevedere 

Mănescu-Rusk
NEW YORK 5. De Ia trimisul 

‘ special Agerpres, C. Alexandroaie : 
. In ședința din după-amiaza zilei 
I de 4 octombrie a Adunării Gene- 
! jale a O.N.U au luat cuvîntul 

împăratul Etiopiei, Haile Selassie 
I, reprezentantul statului Gabon și 
reprezentantul statului Sierra Leone, 

j Referindu-se la activitatea Q.N.U. 
pentru a se pune capăt discrimi
nărilor rasiale, Haile Selassie I a 
cerut să se aplice sancțiuni Portu
galiei și Africii de sud care re
fuză să se supună rezoluțiilor a- 
doptate. „Atîta timp cît există încă 
filozofia și doctrina rasismului, 
atîta timp cît nu va exista egali
tate în drepturi pentru toți oame
nii, independent de rase, atîta timp 
cît nu vor fi înlăturate regimurile 
care țin în robie pe frații noștri 
din Angola, Mozambic și R.S.A., a 
subliniat împăratul Etiopiei, conti
nentul african nu va cunoaște li
niștea". In continuare, Haile Se
lassie I a declarat că Etiopia salută 
Tratatul de la Moscova privitor la 
interzicerea parțială a experiențe
lor cu arma nucleară, considerîn- 
du-1 un prim pas pe calea ce tre-

aj 
în 

de-

buie urmată de toate guvernele 
lumii.

N'Goua, ministrul apărării 
statului Gabon, luînd cuvîntul 
cadrul Adunării Generale, a
clarat că „marile puteri, care ne^au 
oferit Tratatul de la MoscoYa su 
privire la interzicerea parțială a 
experiențelor cu arma nucleari), 
nu trebuie să se oprească la acde#- 
tă acțiune demnă de laudă". El a 
cerut, totodată, ca în Republica 
Sud-Africană să se pună capăt po
liticii de apartheid.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Sierra Leone, Karefa 
Smart, a cerut Organizației Națiu
nilor Unite, în numele țărilor din 
Africa, ,,să se ocupe cu mai multă 
hotărîre de problema Africii 
sud". El a cerut, de asemenea, 
țările Africii să fie reprezentate 
mod proporțional în Consiliul 
Securitate și în alte organisme 
O.N.U.

La ora 21,26 GMT (23,26
Bucureștiului), Adunarea Generală 
a O.N.U. și-a întrerupt lucrările 
pînă luni 7 octombrie, ora 14,30 
GMT (16,30 ora Bucureștiului).

de 
ca 
în 
de 

ale

ora

NEW YORK 5. De la corespon
dentul special Agerpres C. Alexan- 
droaie:

Ій seara zilei de 4 octombrie, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, șeful delegației 
R. P: Romîne la cea de-a 18-a se- 
■fâae» # Adunării Generale a O.N.U. 
* аИйй o întrevedere cu Dean 
ftWri, secretar al Departamentului 
de Stat al S.U.A.

Au luat parte Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, ambasado
rul Adlai Stevenson, reprezentan
tul permanent al S.U.A. la 
și John Baker, consilier al 
nii S.U.A. la O.N.U.

Intr-o scurtă declarație 
corespondenților speciali ai
preșului și Radiodifuziunii romîne 
la O.N.U.. Dean Rusk a spus: 
„înainte de a pleca de la O.N.U. 
am avut o întrevedere cu>dl. Mă
nescu. Consider că perspectivele 
relațiilor dintre Statele Unite 
Romînia sînt încurajatoare".

O.N.U.
Misiu-

făcută
Ager-

și

; NEW YORK 5 (De la trimisul 
special Agerpres C. Alexandroaie:)

In comitetul nr. 2 al Adunării 
Generale a O.N.U., căruia îi sînt 
repartizate spre examinare proble
mele economice și financiare au 
continuat vineri dezbaterile gene- 
rale.

Pînă în prezent au luat cuvîn
tul aproape 20 de delegați dintre 
care mulți au relevat în discursu
rile lor importanța crescîndă ce 
se acordă pe plan mondial pro
blemelor economice care au o 
strînsă legătură cu problemele po
litice internaționale. In dezbate
rea Comitetului se află raportul 
anual al Secretariatului General cu 
privire la activitatea organizației, 
precum și raportul Consiliului e- 
conomic și social. Rapoartele re
marcă faptul că în cursul anului 
1962 economia mondială a făcut 
un progres moderat și, totodată, 
confirmă linia ascendentă de dez
voltare a economiei țărilor socia
liste, creșterea ponderei acestor 
țări în producția mondială între 
1955—1962 de la 27 la sută la 
peste 36 la sută. De asemenea, 
rapoartele consemnează faptul că 
între 1959—1962 producția indus
trială a țărilor socialiste europene 
a crescut cu peste 30 la sută. 
Producția industrială a 
pitaliste a înregistrat 
perioadă o creștere de

In cadrul ședinței de
pă-amiază a luat cuvîntul repre
zentantul R.P. Romîne Titus Cris
tureanu, care a subliniat preocu
parea continuă manifestată 
drul O.N.U. pentru găsirea 
delor și mijloacelor celor 
eficiente pentru înlăturarea
colelor ce persistă în calea dez
voltării schimburilor 
internaționale. El a 
expresie a acestei 
constituit-o hotărîrea 
a se convoca 
lui 1964 o

țărilor ca- 
în aceeași 
17 la sută, 
vineri du

în ca- 
meto- 

mai 
obsta ■

e- 
să 
a 

a-
a

Ехшегеа одшеоіаііііоі I. P. taine In cadril Кікоііііоі generale 
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pentru comerț și dezvoltare. Vor
bitorul a declarat că guvernul ro- 
min urmărește cu deosebit interes 
activitatea de pregătire a acestei 
conferințe, participînd activ la 
laborarea temelor ce urmează 
fie incluse pe ordinea de zi 
acestei conferințe. In spiritul 
bordării jJLacfice la conferință
problemelor esențiale ale comer
țului internațional, a continuat T. 
Cristureanu, guvernul romîn a fă
cut unele propuneri pe care le-a 
prezentat Secretariatului General 
al O.N.U. Aceste propuneri se 
referă la elaborarea principiilor 
fundamentale ale acordurilor eco
nomice și comerciale,- importanta, 
și eficacitatea acordurilor Comer
ciale de lungă durată pentru sta
bilitatea și dezvoltarea schimburilor 
internaționale importanța livrării 
pe credit de bunuri, de echipa
ment destinate construcției de u- 
nități industriale, livrări rambur
sabile prin cote părți din produc
ția acestor unități industriale, im
portanța pentru punerea în valoa
re în scopuri pașnice a resurselor 
rezultate de pe urma dezarmării.

Reprezentantul R.P. Romîne a 
arătat că printre căile și mijloa
cele care ar contribui la așezarea 
relațiilor economice internaționale 
pe baze noi, solide, ar prezenta 
un deosebit interes stabilirea
nor principii generale care să 
constituie un ghid în relațiile din
tre toate statele mari și mici in
diferent de nivelul dezvoltării lor 
economice. Ne referim, a 
la respectarea reciprocă 
pendenței economice a 
stat, respectul integral al
lui suveran al fiecărui stat de a 
dispune de propriile sale bogății 
și resurse naturale, respectarea în 
relațiile economice internaționale 
a egalității și a avantajelor reci
proce.

Ajutorul economic 
tehnică pentru țările

dezvoltare trebuie să fie acordate 
fără a pune condiții care ar putea 
prejudicia independenta economică 
și politică a acestor țări, O im
portanță deosebită au promovarea 
schimburilor de experiență și sta
bilirea unor contacte în domeniile 
economic și științific. Delegatul 
romîn a reamintit faptul că încă 
de la sesiunea a XILa a O.N.U., 
R.P. Romînă, preocupată de aceas
tă problemă a prezentat un pro
iect de rezoluție referitor la ne
cesitatea elaborării unor aseme
nea principii de colaborare inter
națională. Delegația romînă consi
deră că trebuie să fie accelerate 
lucrările grupului de experți care 
lucrează la proiectul declarației 
asupra colaborării internaționale.

Referindu-se Ia o altă posibili
tate de ajutorare a țărilor slab 
dezvoltate, reprezentantul R.P. Ro
mîne a arătat că orice pas făcut 
spre dezarmare va contribui 
eliberarea 
teriale și 
țărilor, a 
conomice 
încheiere,
ferit la eficacitatea planificării 
dezvoltarea economiei tuturor 
rilor, dînd unele exemple în acest 
sens pe baza succeselor realizate 
de economia R.P. Romînă.

la 
unor uriașe resurse ma- 

umane în folosul tuturor 
îmbunătățirii situației e- 
și sociale mondiale. 
T. Cristureanu s-a

In 
re
in 

tă-

u-

spus el, 
a inde- 
fiecărui 
dreptu-

comerciale 
arătat că o 

preocupări a 
unanimă de

în primăvara anu- 
conferință a O.N.U.

-------------- ©

și asistenta 
în curs de

STOCKHOLM 5 (Agerpres).
Milioane de veverițe au coborît 

săptămîna aceasta din pădurile si
tuate în munții din nordul Suediei 
si au invadat cîmpijle din centrul 
acestei tari. Pentru prima dată în 
ultimii 20 de ani veverițele au 
„ocupat" orașul Cestersund. „Oa
menii, le găsesc peste tot, în case, 
în curți, pe străzi" — a declarat 
unui corespondent al agenției Reu-

acestui oraș.
Invazie de veverițe în Suedia

locuitoare a 
normal veverițele care
munții din peninsula 
coboară la fiecare trei 
pentru a căuta hrană, 

serviciilor
această regiu- 
declarat că în 
7 milioane de 
echivalent cu

ter o
In mod 

trăiesc în 
Scandinavă 
ani la șes
Unul din conducătorii 
de silvicultură din 
ne, Sven Swahn, a 
Suedia trăiesc peste 
veverițe, un număr
acela al locuitorilor acestei țări.

CARACAS 5 (Agerpres)
Situația politică din Venezuela 

continuă să rămînă încordată, ca 
urmare a noilor măsuri cu caracter 
represiv ordonate de guvernul 
Betancourt împotriva elementelor 
democratice. La 4 octombrie mi
nistrul de interne, Mantilla, a a- 
nunțat că cinci membri ai Congre
sului venezuelean, printre care se
cretarul Partidului Comunist, Gus- 
tavo Machado, care au fost ares
tați recent, vor fi traduși în fața 
unui tribunal militar. In același 
timp un mare număr de alți frun
tași politici și sindicali au fost 
transferați în închisoarea militară 
San Garlos. Potrivit agenției UPI 
pînă în prezent peste 300 de per
soane au fost arestate, dintre care 
60 sînt membri ai parlamentului

național sau. ai parlamentelor di
feritelor state venezuelene.

In după-amiaza de 4 octombrie, 
pe străzile orașului Caracas au 
avut loc schimburi de focuri de 
armă între civili și gărzile națio 
nale. Incidentele s-au produs în 
împrejurimile Universității și în 
cartierele periferice. După cum 
transmite agenția France Prbșșe, 
6 persoane au fost ucise și mai 
multe altele rănite. In regiunea 
muntoasă din statul Falcon au a- 
vut loc, de asemenea, lupte între 
trupele guvernamentale și unități 
de guerilă.

Corespondenții din Caracas ai 
agențiilor de presă relevă că sub 
pretextul „stăvilirii terorismului" 
guvernul Betancourt și-a propus 
să lichideze toate forțele de stingă 
din țară.

©

In Honduras a fost instaurata 
o dictatura militară

(Agerpres) 
din Honduras,

TEGUCIGALPA 5 
Junta militară 

care a organizat o lovitură de stat 
împotriva președintelui Villeda 
Morales, о dat publicității o de
clarație în care anunță că a pre
luat puterea în întreaga țară. Cu 
toate acestea, agențiile occidentale 
de presă relevă că atît în împre
jurimile capitalei, Tegucigalpa, cit 
și în regiunea 
frontiera cu
lupte izolate între detașamente ale 
gărzii civile

muntoasă de la 
Guatemala continuă

Honduras, agenția 
Press subliniază că, î 
față, este vorba de 
ternă pentru putere.

scrie agenția,
la putere pe președintele 
Morales, pentru a împie- 
candidatul acestuia la pre- 

Rodas Alvarado, să ob-
Militarii sînt împo-

Associated, 
în cazul 
o luptă in- 
Conducătorii 

, au răstur-

rămase credincioase 
lui Morales, și unități Guverna
mentale. Postul de radio" Teguci
galpa, aflat în mîinile militarilor, 
a transmis în seara de 4 octom
brie un „avertisment" adresat 
gărzilor civile în care le îndeam
nă să înceteze rezistența și ame
nință că armata „va zdrobi fără 
milă pe toți acei care nu înce
tează lupta".

Potrivit știrilor transmise de a- 
gențiile occidentale de presă, în 
Honduras a fost instaurată o dic
tatură militară. Parlamentul țării 
a fost dizolvat, iar mitingurile și 
demonstrațiile au

La Washington, 
de Stat al S.U.A. 
tații în seara de 
declarație în care
Statele Unite „consideră drept ex
trem de gravă" situația care a re
zultat în urma loviturilor militare 
de stat din Republica Dominicană 
și Honduras. Declarația anunță în 
același timp că S.U.A. au hotărît 
să înceteze ajutorul militar și e- 
conoroic acordat celor două țări.

Referindu-se la cauzele care au 
. provocat lovitura de stat din

militari, 
nat de 
Villeda 
dica pe 
ședinție,
țină victoria, 
triva lui Alvarado, întrucît acesta 
din urmă ca președinte al Parla
mentului, s-a pronunțat, in ulti* 
mii cinci ani, în repetate rîndurv 
pentru lichidarea autonomiei de 
care se bucurau pînă acum for
țele armate și pentru trecerea a- 
cestora sub controlul civililor.

fost interzise.
Departamentul 

a dat publici* 
4 octombrie o 
subliniază că

Lotul echipei mondiale 
de fotbal care va întîlni 

reprezentativa Angliei

j'

WASHINGTON. In luna august 
a. c. au avut Ioc în Statele Unite 
ale Americii 575 de greve, la care 
au participat 185.000 de oameni.

MOSCOVA. După cum anunță 
agenția TASS, din portul sovietic 
Odesa au plecat în călătorie pen
tru studierea mărilor sudului două 
expediții: cea a Institutului de o- 
ceanografie al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., pe nava „Academi
cian S. Vavilov" și cea a Institu
tului de biologie a mărilor de sud 
a Academiei de Științe a Ucrainei, 
pe nava „Acad. A. Kovalevskii".

WASHINGTON. La 5 octombrie 
un reprezentant al regatului Bu-‘ 
rundi a semnat . la Washington 
Tratatul de' la Moscova privitor la 
interzicerea parțială a experiențe
lor cu arma nucleară.

GEORGETOWN. La. Georgetown, 
capitala Guyanei Britanice,, a avut 
loc ceremonia deschiderii primei 
universități din istoria țării.

LONDRA 5 (Agerpres).
Vicepreședintele F.I.F.A., Harry 

Cavan, selecționer al echipei mon
diale care va întîlni la 23 octom
brie la Londra reprezentativa An
gliei a comunicat lista celor 18 ju
cători din care vor fi aleși 11. Din 
lot fac parte : Iașin (U.R.S.S.), Sos- 
kici (Iugoslavia) portari; D. Santos 
(Brazilia), Eyzaguirre (Chile), No
vak (R.S. Cehoslovacă), Schnelinger 
(R.F.G.) fundași; Baxter (Scoția), 
Maldini (Italia), Pluskal, Ma- 
sopoust (R.S. Cehoslovacă) mijlo
cași; Garrincha (Brazilia), Кора 
(Franța), Law (Scoția), Eusebio 
(Portugalia), Di Stefano (Spania), 
Rivera (Italia), Pele (Brazilia), Gento 
(Spania).

Nu este certă participarea jucă
torilor Iașin, Rivera și Maldini 
care în această perioadă sînt an
gajați în cadrul meciurilor Italia-— 
U.R.S.S. pentru Cupa Europei și în 
campionatele naționale.

anunțat 
regiunea 

pe a-

Presse 
preșe-

Ger-
părăsi

BANGKOK. Autoritățile tailan- 
deze au luat noi măsuri de repri
mare a celor care se pronunță îm
potriva politicii guvernului. Intr-o 
declarație făcută recent, primul mi
nistru, Sărit Thanarat, a 
că la Bangkok și în
Petchburi au fost arestate 
cest motiv 34 de persoane.

BONN. Agenția France 
anunță că la 23 octombrie 
dintele Republicii Federale 
mane, Heinrich Luebke, va
Bonnul, pentru a efectua o serie 
de vizite oficiale în țări din Orient 
și Extremul Orient, .printre care 
Iran, Indonezia, Japonia, Filipine.

LIMA, Institutul de geofizică 
din Peru a anunțat că in ultimele 
trei luni s-au înregistrat în fiecare' 
lună cîte 150— 200 cutremure de 
pămînt în Anzii peruvieni. Potftvit 
comunicatului, cutremurele con
tinuă.

Cîteva cutremure s-au făcut 
simțite la Lima (capitala țării).

Reuniunea internațională 
de box din capitala Suediei

STOCKHOLM 5 (Agerpres).
In capitala Suediei s-a desfășu

rat o reuniune internațională de 
box la care au participat și șase 
pugiliști romîni. Trei din reprezen
tanții noștri au repurtat victorii 
la capătul unor meciuri foarte 
spectaculoase: Constantin Nicules- 
cu, în limitele categoriei semimij- 
locie, l-a învins la puncte pe Si- 
pilae, „mijlociul" Mihai Mariuțan 
a cîștigat prin k.o. în repriza doua 
întîlnirea cu Hermansson, iar Ște
fan Panduru, la semigrea, l-a în
vins la puncte pe Svensson.

Au pierdut Crudu la Person, G. 
Anton la Risberg și Felea la Pollex.
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