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Pe șantiere

LUNA B06ATA IN ÎNFĂPTUIRI
Oetombrie — prima lună din trimestrul IV — mar

chează în activitatea șantierelor din Valea Jiului o 
preocupare sporită pentru încheierea a cît mai multe 
lucrări și predarea lor în folosință. In acest scop, 
pe toate șantierele se dă o deosebită atenție acti
vității brigăzilor de finisaje pentru a termina re
pede și de bună calitate obiectivele în lucru. Tot
odată, au fost luate măsuri pentru lichidarea unor 
lucrări vechi, restanțe și predarea lor definitivă.

Iată cîteva aspecte din această activitate intensă.

lupeni

Pentru luna octombrie, constructorii șantierului 7 
și-au propus să predea în folosință la 10 octombrie 
blocul A 2 cu 60 apartamente, la 20 octombrie blo
cul H cu 60 apartamente, la 25 octombrie blocul В 6 
avînd 40 de apartamente, iar la 30 
В 5 cuprinzînd tot 40 apartamente.

In afară de aceste 4 blocuri avînd 
constructorii din Lupeni s-au mai
la sfîrșitul lunii octombrie să predea complet în fo
losință centrala termică nr. 1 Braia — cu drumul de 
acces terminat — ca și noua alimentare cu apă a 
orașului Lupeni. La acest obiectiv 
dușj de maistrul Forgo Iosif lucrează

octombrie blocul

200 apartamente, 
angajat ca pînă

---- © =

3200 ore de muncă 
patriotică

începutul anului tinerii 
de la sectoarele minei Lupeni au 
efectuat peste 3 200 ore de muncă 
patriotică ia colectarea 
vechi. Ei au strîns și 
I.C.M.-ului 750 kg. șpan 
tone deșeuri de fontă. In total 
cu contribuția tinerilor, de la mi
na Lupeni au fost expediate în 
acest an 10 750 kg. fier vechi. S-au 
evidențiat în acțiunea de colec
tare a fierului vechi mai ales ti
nerii din sectoarele IX, III și IB.

La odihnă și tratament
Și în acest an, din rîndul sa- 

lariaților I.I.L. „6 August" Pe
troșani, un număr de 45 tovarăși 
au plecat la odihnă și tratament 
în stațiunile balneo-climaterice din 
țairă. Printre ei se numără mun
citorii : Ghițescu Nicolae, Udroiu 
Constantin, Nicoară Victoria, Ma- . 
rinescu Nicolae care au fost pe 
litoralul Mării Negre.

flerului 
predat 
si 10

instalatorii con- 
cu toate forțele.

V, PETROȘANI

execută în pre-Constructorii de pe acest șantier 
zent o seamă de luorări care vor fi predate în oc
tombrie. Printre acestea se numără blocul В 7 cu 32 
apartamente, prezentat deja pentru recepționare, blo
cul C 3 din care o scară va fi recepționată încă în 
această lună și blocul C 8 — aflat în folosința con
structorilor — la care, de asemenea, recepția defini
tivă se va face pînă ia sfîrșitul lunii.

Paralel cu blocurile, constructorii mai lucrează la 
alimentarea cir apă Jieț—Petroșani, la asfaltarea dru
murilor din cartierul Livezeni, la centrala termică 
și • căile de acces. Și aceste obiective vor fi termi
nate pînă la sfîrșitul lunii octombrie.

'VULCAN

Obiectivele principale asupra cărora îșî concen
trează forțele constructorii vulcăneni sînt: predarea 
la 10 octombrie a blocului 1, la 20 octombrie a blo
cului 8, iar la 30 octombrie a blocului 6 cuprinzînd 
aproape 150 apartamente, apoi terminarea lucrărilor 
de asfaltare în incinta I-a, predarea lucrărilor de ter- 
moficare, alei, canalizări, alimentare cu energie e- 

.lectrică din aceeași incintă pînă la sfîrșitul lunii 
octombrie. Totodată, pe șantierul Vulcan se vor 
desfășura lucrări de acoperire și tencuire exterioară 
la blocurile nr. 3, 9, 10 în așa fel ca pînă la înche
ierea lunii curente la cele trei blocuri aceste lucrări 
să fie încheiate complet.

PETRILA

Micul șantier de aici și-a propus ca în cursul lunii 
octombrie să încheie complet lucrările și să predea 
cele două blocuri aflate în finisaj — D și E — cu 
un total de 50 apartamente. In acest scop, ei exe
cută tencuielile exterioare, acoperișul și drumurile, 
iar înăuntru brigăzile de zugravi-vopsitori, parche- 
tari, mozaicari fac finisaje, în timp ce instalatorii 
apropie de terminat montarea și revizia instalațiilor.

Lucrări de înfrumusețare
biroul 

tine- 
con- 
ini- 
reu-

Mobilizați de 
organizației U.T.M. 
rii de pe șantierul 7 
strucții Lupeni au 
țiat nu de mult o
șit'ă acțiune patriotică 
pentru înfrumusețarea te
renurilor din jurul noi
lor blocuri de locuințe, 
a căror recepție se va 
face în curînd. Cu acest 
prilej 28 utenriști de pe 
șantier? •au nivelat cu a- 
jutorul unui buldozer 
circa 300 m.p de teren 
au încărcat și transpor
tat 50 m.c. pămînt și au

executat importante lu
crări de scarpă și taluz 
dînd locurilor un aspect 
plăcut și îngrijit.

Tot la îndemnul orga
nizației U.T.M. (secretar 
iov. Rîșcoveanu Pavel) 
tinerii muncitori de pe 
șantier au organizat 
săptămîna trecută mai 
multe acțiuni voluntare 
pentru strîngerea unor 
materiale împrăștiate în 
jurul construcțiilor nou 
ridicate și acțiuni pen
tru colectarea 
vechi.

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

Atelierul пр. 1
Printre numeroasele u- 

nități de prestații 
ființate de
meșteșugărească 
nul

în- 
cooperativa 

„Spriji-
din Lupeni 

și atelierul

fierultii

telierului nr. 1 
muri și rame a 
avînt tot' mai mare, 
cît în prezent are 
volum de prestații 
8—10 000 lei lunar,

de gea- 
luat un

în-
un
de

ate-
minier'1 

numărăse
nr. 1 de geamuri și lierul depășindu-și CU

rame. regularitate planul. Coo-
Cu vreo patru ani în peratorul Furdui Gheor-

urmă, la acest atelier a ghe execută acum lucrări
venit să lucreze mește- atît în atelier, cît și a-
șugarul cooperator Fur- 
dui Gheorghe. De la bun 
început, el s-a apucat 
să doteze atelierul cu 
cele necesare ■ pentru 
buna desfășu
rare a lucrului.

Datotită a- 
cestui fapt, 
cu încetul, 
activitatea

casă la domiciliul soli- 
citanților, ceea ce i-a a- 
dus nu odată aprecieri 
din partea populației cît 
și a cooperativei.

Trei frați, trei tineri cunoscuți la 
mina Uricani pentru hărnicia și mo
destia lor: frații Cîrciumaru. Cel 
din mijloc este șeful brigăzii, Vic
tor. Petre (în stînga) și Dumitru 
sînt vagonetari. Au de ce zîmbi 
obiectivului: brigăzii lor i s-a de
cernat recent drapelul de brigadă 
evidențiată în întrecere.

C. IOAN
corespondent

ІО ІШІШІІІ! ІІ ІНІІЙІІІВ DOSMlifilBI 
li la №oi

PREGĂTIRI DE IARNA
Gospodarii minei Uricani întîm- 

pină sezonul friguros făcînd din 
timp pregătirile necesare. Astfel, 
cazanul pentru încălzire centrală 
de la blocul administigțiv a fost 
revizuit și reparat.- La baia mun
citorilor s-au completat geamu
rile, ușile și acoperișul. Deoarece 
vechea magazie pentru echipamen
tul de protecție era necorespun- • 
zătoare, a fost amenajată o ma-

gazie nouă, cu pereți de zidărie 
și prevăzută cu sobă. Aprovizio
narea angajaților minei cu 
ția de cărbuni s-a făcut în 
porție de pește 95 la sută.

La lucrările de pregătire
tru iarnă s-au evidențiat dulghe
rul Măriescu Gheorghe și mecani
cul Grob loan care, au dat do
vadă de hărnicie și pricepere.

aloca; 
pro-

pen-

REALIZĂRI GOSPODĂREȘTI
urmă cu .cîteva zile, la Uri- 
s-au terminat lucrările de 

pîrîul 
In acest fel se îmbună-

In 
câni 
refacere a podului peste 
Balomir.
tățește substanțial aprovizionarea 
depozitului de explosiv și tran
sportul lemnului spre puțul Ba
lomir. Drumul din incinta minei
— de la poartă pînă la birouri
— a fost nivelat cu zgură. ; A 
fost reparată banda folosită la 
încărcarea cărbunilor in mașină. 
In acest fel încărcarea cărbuni
lor în autocamioane a fost me-

pon- 
fost 

con-

s
1

a

Repararea utilajelor ce deservesc centrala electrică Petroșani esteRepararea utilajelor ce deservesc centrala electrică Petroșani este 
încredințată cu preferință echipei conduse de Bîldea Romulus. Muncito
rii echipei execute reparațji trainice și la timp.

IN CLIȘEU: Echipa lucrînd la repararea unui vagonet pentru tran
sportul cărbuneluțî^ș centrală.

încredințată cu preferință echipei conduse de Bîldea Romulus. Muncito
rii echipei execute reparațji trainice și la timp.

IN CLIȘEU: Echipa lucrînd la repararea unui vagonet pentru tran
sportul cărbuneluțî^ș centrală.

trecute, Consiliul local al In ajutorul constructorului ,
sindicatelor a organizat la clubul ,, întocmirea unor fișe consultative 
muncitoresc .din , Petrila.. un. schimb ca de exemplu,. „Ce cărți ■ tehnice 
de experiență între bibliotecarele 
cluburilor muncitorești . din Valea 
Jiului pe tema „Cum muncim cu 
cartea tehnică și eficiența acestei 
munci în procesul de

La acest schimb de 
au luat, de asemenea, 
ponsabilii culturali ai 
sindicatelor și directorii cluburilor 
muncitorești.

Publicăm mai jos extrase din 
referatele. prezentate la . schimbul 
de experiență.,

☆

producție". 
experiență 
parte res- 

comitetelor

• noastre.

din Vul-

— Colectivul bibliotecii
a spus tov. Boda Elena, bibliote
cară la clubul muncitoresc 
ca», acordă o mare atenție răspîn-
dirii și citirii cărții tehnice. îm
preună cu cabinetul tehnic al mi
nei, noi am întocmit un plan . de 
muncă, plan care a fost controlat 
și aprobat de către comitetul de 
partid și comitetul sindicatului de 
la E. M. Vulean. In acest plan de 
muncă s-a 
întocmirea 
pe meserii 
minerului", 
lui",

prevăzut, printre altele, 
unor liste bibliografice 
cum sînt: „In sprijinul 
„In ajutorul strungaru-

„In ajutorul electricianului"

mai, doriți să citjți", „Ce acțiuni de 
masă cu, cartea tehnică mai doriți 
șă organizăm . etc. Acestea au 
fost împărțite .muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor prin inter
mediul delegaților cu . munca cul
turală din grupele sindicale. Ele au 
fost consultate și completate eu 
propuneri venite din partea mun
citorilor.

Paralel cu acestea, o atenție 
mare a fost acordată propagandei 
tehnice . prin conferințe,, recenzii, 
simpozioane, - jurnale vorbite, seri 
tehnice, expoziții de cărți și vi

trine.
Așa de exemplu, cu muneitorii 

de la lămpăria minei a fost orga
nizată o seară tematică asupra 
manualului „Pentru muncitorii de 

"la lămpăriile de mină", seară: care 
a avut ca efect împrumutarea a- 
cestei cărți de la bibliotecă de că
tre muncitorii de la iămpărie și 
implicit îmbogățirea cunoștințelor 
lor.

Tot la mină au mai fost organi
zate trei simpozioane la eărțile 
tehnice „Lucrări miniere - de ex
plorare", „Cartea minerului” și 
„Lupta împotriva gazelor de mi-

Sala a 
și s-au
La aceste lu- 

eviden- 
și Na- 
Dumitru

s-au

începe

canizată. Suprafața sălii de 
taj a fost dublată, 
repodită, zugrăvită 
fecționat grilaje noi. 
crări de gospodărie
țiat dulgherii Sloi Cosma 
gy Alexandru, zugravii 
loan și Cezar Pavel.

In zilele următoare vor
lucrările de zugrăvire a blocului 
administrativ, iar pentru îmbună
tățirea aprovizionării angajaților 
minei se va înființa un bufet în 
incinta exploatării.

tehnica ?
nă" precum și un concurs cu te
ma : „Cine știe N.T.S.-ul cîștigă".

De un succes deosebit s-a bu
curat la noi organizarea decadei' 
cărții tehnice. Pentru reușita aces
tei acțiuni s-a format un colectiv 
de organizare din membri ai co
mitetului sindicatului, comisiei cul
turale, cabinetului tehnic, comite
tului U.T.M. și colectivului biblio
tecii. Acest colectiv a studiat pro
blemele specifice fiecărui loc de 
muncă, a făcut propuneri pentru 
alcătuirea programului, s-a ocupat 
de agitația vizuală. De asemenea, 
pentru fiecare acțiune din cadrul 
decadei s-a fixat un număr de in- 

. gineri și tehnicieni care răspun
dea de întocmirea materialelor, 
mobilizarea muncitorilor, pregăti
rea localurilor unde- aveau loc ac
țiunile respective.

Acțiunile organizate în cadrul 
decadei cărții tehnice s-au desfă
șurat la club, cabinetul tehnic și 
la secții și sectoare. De menționat 
că fiecare acțiune s-a încheiat cu 
cîte un scurt program artistic sau 
audiție muzicală.

O colaborare strînsă ținem șl

C. COTOȘPAN

(Continuare in pag. 3-a)
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PAsiNA 1 In rîndurile organizațiilor 
^NERI U.T.M. — toți tinerii merituoși !

I sarcină de răspundere și permanentă 
a organizațiilor H. T. M.

Partidul Munci
toresc Romîn a 
pus în fața orga
nizatei U. T. M. 
sarcini de mare 

ION GHINEA 
prim-secretar al Comitatului 
orășenesc U.T.M. Petroșani

importanță in ceea 
ce privește educarea comunistă și 
patriotică a tinerei generații. Con
diția îndeplinirii cu succes a aces
tor sarcim o constituie cuprinde
rea In rîndurile U.T.M. a întregu
lui tineret. Avînd în vedere a- 
«eat luțru, organele și organiza
țiile U.T.M. din Valea Jiului, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
■u intensificat munca de educare 
politică a tineretului și de primire 
în rîndurile organizației U.T.M. a 
celor mai merituoși tineri.

In scopul asigurării unei pregă
tiri temeinice a tinerilor care cer 
intrarea în rîndurile U.T.M., orga
nele U.T.M. i-au ajutat să cunoas
că Statutul U.T.M., au organizat cu 
tinerii intîlniri eu activiști de 
partid și de stat, cu muncitori e- 
vidențiați în producție, expuneri 
despre activitatea partidului în 
rîndurile tineretului, despre tradi
țiile de luptă ale U,T.C. Ca urma
re a creșterii prestigiului organi
zației U.T.M. în rîndurile tineretu
lui, un număr tot mai mare de ti
neri solicită primirea în organiza
ția noastră revoluționară. In acest 
an peste 120 tineri au fost primiți 
lunar în rîndurile U.T.M. Merită a 
fi evidențiat felul în care mun
cesc pentru întărirea rîndurilor 
lor îndeosebi organizațiile U.T.M. 
din sectoarele 1 și II Lonea, secto
rul de explorări Petroșani, de la 

complexul sanitar Petroșani, cele 
dta> orașul Vulcan, de pe șantie
rul de construcții Lupeni, I.C.M.M.

attele umje4 .pregătirea și .tot prezent. organizațiile U.T.Mși
primirea în U. T. M. a ti
nerilor constituie o preocupare 
permanentă. Așa se explică faptul 
că tinerii din aceste unități pri- 
BHți In U.T.M. în ultimul timp, în
tre eare se numără tov. Nioula E- 
milia, Herbei Eugen, Sochlrca Mir
cea, Tănăsescu Gheorghe, Mocanu 
Constantin și alții sînt bine pregă
tiți și își aduc din plin contribu
ția la rezolvarea sarcinilor ce stau 
îa fața organizațiilor din care fac 
parte.

Rezultatele obținute în acest an 
ІВ munca de primire în organiza-

Chezășia succesului: munca educativă
WlwwO Cu il

Congresul al Ш-lea al U.T.M. , 
pus în fața organelor și organiza
țiilor U.T.M. sarGina intensificării 
continue a muncii de primire în 
U.T.M. a celor mai buni tineri. 
Pentru îndeplinirea acestei sarcini 
comitetul orășenesc U.T.M. Petrila, 
sub îndrumarea comitetului orășe
nesc de partid, a urmărit cu o deo
sebită atenție felul oum se preo
cupă organizațiile U.T.M. de edu
carea tinerilor neutemiști, de atra
gerea lor la acțiunile organizate 
de U.T.M.

І0 organizațiile U.T.M. din ora
șul nostru s-a întocmit de la în
ceputul anului o evidență cu ti
nerii neorganizați. Comitetele U.T.M. 
și birourile organizațiilor de bază 
au urmărit ca cu prilejul identifi
cării tinerilor neutemiști să se stea 
de vorbă individual cu fiecare, să 
fie atrași toți la acțiuni educative, 
cu scopul de a cunoaște caracte
rul organizației noastre,, sareinile 
șl drepturile unui utemist.

5 Oii prilejul acțiunii de întocmire 
a evidenței au fost identificați 300 
tineri neorganizați, mai ales în 
cartierele și satele din jur, cît și 
In alte unități. Acești tineri au 
fost încadrați în cercuri speciale 
de studiere a Statutului U.T.M.. 
au fost invitați la adunările U.T.M. 
la acțiunile de muncă patriotică, 
li s-au expus eonferlnțe despre 
cinstea de a fi membru U.T.M., car
netul roșu de utemist, îndatoririle 
membrilor UT.M și «ltoio i.» 

ție sînt îmbucură
toare. Nu ne poa
te mulțumi însă 
faptul că in nu
meroase unități, 
cum sint minele

Lupeni, Petrila, Vulcan, întreprin
derea forestieră, șantierele de con
strucții social-culturale și indus
triale, și in deosebi, in cartiere 
mai există un număr Însemnat de 
tineri care doresc să intre in
U.T.M. dar din cauza lipsei de 
preocupare a organizațiilor din u- 
nltățile respective rămîn în afara 
organizației. Aceasta se datorește 
faptului că comitetele și birourile 
organizațiilor respective nu privesc 
cu destul simț de răspundere im
portanța creșterii rîndurilor orga
nizației U.T.M. Ele nu s-au stră
duit să aibă în permanență o evi
dență precisă a tuturor tinerilor 
neorganizați și să organizeze pe

riodic cu aceștia activități cultu
ral-educative, să-i pregătească spre 
a fi primiți în U.T.M.

Organizațiile U.T.M. sînt chema
te să desfășoare o muncă politică 
permanentă de atragere a tineri- 
Iot în organizație. In acest scop 
este necesar să-i cunoaștem în
deaproape pe toți tinerii încă ne
cuprins! în organizație, să organi
zăm pentru ei acțiuni educative, 
să-i ajutăm să cunoască prevede
rile Statutului U.T.M., sarcinile pe 
care le pune partidul în fața ti

nerei generații. Pregătirea și pri
mirea în organizație a tuturor ti
nerilor merituoși trebuie să con
stituie deci pentru fiecare membru 
din comitetele și, birourile U.T.M., 
pentru fiecare utemist o sarcină 
primordială și de răspundere.

se află hi preajma unui eveniment 
de seamă — adunările' de dări de 
semnă și alegeri. Să muncim în așa 
fel oa alegerile noilor organe con
ducătoare să găsească organiza
țiile U.T.M. întărite, capabile să 
facă față sarcinilor ce le așteaptă 
în mobilizarea tineretului la înde
plinirea sarcinilor puse de partid. 
Să muncim deci cu toată răspun
derea pentru întărirea rîndurilor 
organizației noastre, să asigurăm 
ca organizația' noastră să fie la 
înălțimea sarcinilor ce-i revin ca 
rezervă de cadre a partidului.

EUGEN STBIKBERGER 
seeretarul Comitetului orășenesc 

U.T.M. Petrila

menea metode au folosit pentru e- 
ducarea neutemiștilor organizațiile 
U.T.M. de la cartierul I Lonea, din 
sectoarele II și IV de la mina Lo
nea, preparația Petrila, din sectoa
rele X șj VII de la mina Petrila. 
In învățămhitul politie U.T.M. au 
fost încadrați, de asemenea, 186 
de tineri neutemiști care au dove
dit un interes deo.ebit față de cu
noașterea politicii partidului și a 
activității organizației noastre re
voluționare. încadrarea tinerilor în 
formele de învățămînt și-a atins 
pe deplin seopul. Toți ей 186 
cursanți neutemiști printre care tov. 
Nister Dumitru, Bercaru Gheorghe, 
Manole Ioan, Horga Domnica, Al
bert Bela aw cerut și au fost pri
miți în U.T.M. Prin munca poli- 
tico-educativă susținută în rîndul 
tinerilor neutemiști, am reușit șă* 
primim lunar în rîndurile organi
zației U.T.M. cîte 32—40 tineri, iar 
hi irimele 9 luni ale acestui an 
să întărim organizațiile de bază cu 
340 noi utemiști, cu 158 mai multi 
dectt în perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

Dar mai avem și organizații 
U.T.M. care neglijează munca de 
primire de noi membri. Aceasta ««■

Doi tineri de pe 
șantierul electro- 
montaj Paroșeni : 
Pădureț Ioan a 
fost primit de cu- 
rlnd tn U. T. M., 
Halasz Petru se 
pregătește acum 
să intre in rindu- 
rile utemiștilor. A- 
mindoi se află în 
atenția organiza
ției U.T.M. și, În
deosebi. a tov. 
Ionete Vasile, se
cretarul comitetu 
lui U.T.M. de pe 
șantier.

Iată-1 diecutlnd 
cu cei doi tineri 
despre sarcinile ce 
le revin pe linie 
de organizație.

Alături de cei mai buni сйп
Privea cu ochi mari și puțin îm

bujorat de emoție fețele zîmbitoa- 
re ale tinerilor din jurul lui și 
un val de căldură i-a umplut ini
ma. Erau toți tovarășii lui de 
muncă, oameni cu care lucrează 
cot la cot pe șantier, oameni pe 
care i-a îndrăgit atît de mult și 
alături de care vrea să fie strîns 
legate în toate preocupările lui...

Iși aduce aminte de ziua în care 
a pășit pentru prima dată pe șan
tier. Timiditatea i-a fost risipită 
de ia început de căldura și aten
ția celor din jur. O lucrare no
uă, un desen nou...

Activitate rodnică
In ultimile luni numeroși tineri 

dintre cei mai buni de la mina 
Vulcan au fost primiți în U.T.M. 
Organizațiile U.T.M. se îngrijesc ca 
noii utemiști să fie activizați, să 
li se repartizeze sarcini concrete.

De exemplu, organizația U.T.M.- 
de la sectorul III a primit de cu- 
rînd în rîndurile utemiștilor pe 
tov. Kipor loan și Belu loan. Du
pă primirea lor, acestora li s-au dat 
de către organizație sarcina de a 
activa în cadrul brigăzii artistice 
de agitație a sectorului III.

întîmplă mai ales la mina Petrila 
unde deși există un număr însem
nat de tineri neorganizați, numă
rul celor primiți. în U.T.M. nu de
pășește cifra de 7 lunar. Unii se
cretari de organizații de bază 
U.T.M., cum sînt tov. Păduraru Ste- 
re, Malaiescu Ioan, Bodelos loan, 
Erdds Ștefan de la mina Petrila, 
tov. Doboș Emilian, din secția 
spălătorie a preparației Petrila, 
dovedesc o tendință necorespun- 
zătoare și anume de a nu primi lu
nar mai multi de 1—2 tineri în 
U.T.M. pentru a avea rezerve și 
pentru lunile ce urmează. Tov.. 
Pîrja Viorel, secretarul comitetu
lui U.T.M. de la mina Petrila, în 
loc să combată acest fel de a privi 
munca de întărire a organizației 
noastre și să sprijine mai mult 
organizațiile de bază mai sus ară
tate în îmbunătățirea activității 
lor, încurajează această tendință.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
muncii de primire în U.T.M. biroul 
orășenesc U.T.M. a instruit în 
cursul lunii trecute din nou toate 
comitetele si birourile U.T.M. asu
pra modului și criteriilor de primi
re de noi membri și au cerut a- 
c estor a să manifeste o grijă con
tinuă față de educarea tinerilor 
neutemiști.

Muncind și în continuare cu a- 
ceeași răspundere pentru educa
rea tinerilor neorganizați, rezulta
tele în munca de primire în 
UTM. vor fi mereu mal bune.

— Știi s-o citești, înțelegi ce 
reprezintă această schiță ?

— Da și... nu prea...
Tinerii cu experiență și vechi

me pe șantier și îndeosebi ute- 
mistul Filipescu Vasile, cu care 
lucra împreună la asamblarea blo
curilor componente ale noului ca
zan, l-au ajutat pe Istrate 
Constantin sa învețe mese
rie, meseria aceasta atft de com
plicată și frumoasă de lăcătuș- 
montor, l-au îndrumat spre cursu
rile de calificare. Aici, după orele 
de muncă, a învățat tehnologia 
materialelor, să citească desenul 
tehnic, despre asamblarea piese
lor. In trei luni s-a calificat, a 
devenit un muncitor iscusit.

A simțit mereu grija pe care 
i-a purtat-o organizația pentru a 
se dezvolta ca tînăr înaintat.

— Avem o adunare U.T.M. în 
care se discută despre munca și 
preocupările tineretului de pe 
șantier. Nu vrei să vii și tu ?

A ascultat tot ce au discutat 
utemiștii și a plecat de acolo cu 
multe învățăminte. A participat la 
adunări la care se discuta despre 
profilul moral al tînărului de tip 
nou, despre sarcinile și drepturile 
utemiștilor. Fiecare cuvînt spus la 
aceste adunări i-a rămas adine 
întipărit in minte.

A fost atras de utemiști în e- 
chipa de fotbal a șantierului. Ei 
i-au dat și o carte mai tîrziu. A 
citit-o și i-a plăcut. , Apoi i-au 
încredințat și o sarcină : să mobili
zeze tinerii din echipă la colec
tarea fierului vechi. Au urmat a- 
poi alte acțiuni inițiate de orga
nizație la care el a luat parte 
mereu. Toate acestea l-au apro
piat tot mai mult de U.T.M., l-au 
ajutat să înțeleagă caracterul re
voluționar al organizației U.T.M., 
obligațiile membrilor săi, a înțe
les cît de mult înseamnă pentru 
un tînăr să devină membru al 
U.TAf., să poarte carnetul roșu 
de utemist.

Și astfel în această adunare, 
care a avut loc nu de mult, ce
rerea lui Istrate Constantin a fost 
satisfăcută: utemiștii l-au primit 
cu căldură în rîndurile lor.

Acesta .e drumul parcurs de
---------- ©------------
NOTA

Treabă fâcuta doan pe jumătate
Tot mai multi tineri de la mina 

Dîlja se adresează organizației 
U.T.M. spre a fi primiți în U.T.M. 
Cererile lor sînt satisfăcute. Lu
nar, organizația își întărește rîn
durile prin primirea în U.T.M. 
a noi tineri. Dar comitetul U.T.M.. 
de la această mină, respectiv, tov. 
Bartha Francisc, secretarul comi
tetului, se mulțumește să facă 
treabă doar pe jumătate.

După adunarea generală care a 
hotărît primirea lor în organizație 
tinerii sînt neglijați. Comitetul

generația ia
toți cei 24 tineri care au fost pri
miți în U.T.M. din luna mai a.c., 
cînd pe șantierul electropiontaj 
din Paroșeni a luat ființă ;>rga- 
uizația U.T.M. Cu toții au fost 
înconjurați de aceeași grijă din 
partea organizației U.T.M., au fost 
ajutați pentru a cunoaște politica 
partidului, cerințele pe care le 
pune organizația U.T.M. în fața 
membrilor săi.

Cu toții au o vîrstă ce se cu
prinde între 18—21 de ani. Au 
venit pe șantier doar cu . cîteva 
luni în urmă, fără nici o meserie. 
Azi toți 24 sînt calificați, sînt 
lăcătliși-montori, sudori, turbiniști, 
se numără printre muncitorii des
toinici ai șantierului. Așa sînt. 
Borca loan, Fieraru Constantin. 
Balogh Ioan, Căluțoiu Marin. Ute
miștii cei mai buni, Creangă Va
sile, Popescu Ioan, Marian Elena, 
Dogaru Constantin, Tică loan, Io
nete Vasile, secretarul comitetu
lui U.T.M. și ceilalți fl membri 
ai comitetului, s-au apropiat de 
ei cu căldură, le-au vorbit des
pre însemnătatea obiectivului pe 
care îl construiesc cu toții — cel 
de-al 4-iea grup electrogen, i-au 
îndrumat cum să învețe și să 
muncească pentru a fi la înălți
mea obligațiilor ce le revin pe 
șantier, i-au sfătuit cum să se 
comporte pentru a avea o ținută 
demnă de un tînăr al zilelor noas
tre. Nu a existat acțiune inițiată 
de organizație la care utemiștii 
i-ar fi neglijat. Și astfel cu toții 
au învățat multe lucruri care le-au 
îmbogățit viața, cu toții au deve
nit tineri care au cîștigat încre
derea utemiștilor, tineri care prin 
muncă și învățătură se situiază 
printre cei mal buni constructori 
din harnicul colectiv al șantieru
lui.

Și, ceea ce e important, numă
rul lor crește mereu. De curînd 
alți 5 tineri și-au manifestat do
rința de a fi primiți în U.T.M. 
In lunile ce urmează vor fi alții 
și alții ■— tineri harnici inimoși; • 
demni de a fi alături de cei mai 
buni din generația dn care fac 
parte.

I. DUBEK

U.T.M. nu se îngrijește ca noii 
utemiști să se prezinte la comi
tetul orășenesc U.T.M. spre a fi 
confirmați și a-și primi carnetele 
de membru. Așa se explică fap
tul că și în prezent la comitetul 
orășenesc U.T.M. se găsesc 7 
adeziuni ale unor tineri, Intre care 
Faltinski C„ Kovacs Dionieie Ol- 
teanu Ioan care, deși au fost pri
miți în U.T.M. de multă vreme 
nici pînă acum nu s-au prezentat 
la confirmare pentru a primi car
netele de membru.
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Lună de lună colectivul brigăzii conduse de minerul Steț Petru se remarcă la mina Aninoasa 
prin depășirile însemnate de plan ce le realizează. In luna septembrie minerii acestei brigăzi au dat 
peste plan 480 tone de cărbune. IN CLIȘEU: Brigadierul Șteț Petru (al treilea de la stingă) stînd de 
VOrbă cu ortacii dintr-un schimb.
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Cum muncim cu cartea tehnică ?
(Urmare din pag. l-a)

cu cabinetul tehnic de la șantie 
rul 10 construcții și cu biblioteca 
cabinetului tehnic de la centrala 
electrică Vulcan cu care am orga
nizat împreună cîteva acțiuni des- 

" ,,ul de reușite.
In total anul acesta noi am ți

nut 19 acțiuni cu cartea tehnică 
și avem un număr de 565 de citi
tori ai cărții tehnice.
, — Biblioteca noastră, a subliniat 
în referatul său tov. Cătană Eca- 
terina, bibliotecară la clubul din 
Petrila. numără în prezent 18165 
volume din care 1 927 sînt cărți 
tehnice. Iar din totalul de 1540 ci
titori, 750 au împrumutat cu regu
laritate cărți tehnice între care 

J muncitori 437, ingineri 80 și 142 
de tehnicieni și maiștri care au 

: citit în total 2586 cărți tehnice.
Pentru a atrage cît mai multi 

cititori spre cartea tehnică, colec
tivul bibliotecii noastre în colabo
rare cu cabinetul tehnic de la 
E. M. Petrila a organizat discuții 
și recenzii cu muncitorii, inginerii 
și tehnicienii asupra unor cărți 
cum sînt: „Călăuza minierului", 
„Cartea lăcătușului", „Exploatarea 
rațională a cărbunelui", ..Electro
tehnica minieră" și altele, la care 
au luat parte circa 17 866 de mun
citori, ingineri și tehnicieni.

La acestea mai putem adăuga 
și ținerea unor referate pe teme 
tehnice în care s-a recenzat mai

„A MCM
Teatrul de stat din Petroșani 

și-a deschis cea de-a 16-a sta
giune cu piesa „Ancheta" de Al. 
Voitin, ultima parte a trilogiei 
„Oameni în luptă". In cele trei 
părți ale trilogiei sale Al. Voitin 
urmărește evoluția cîtorva perso
naje în etape istorice diferite. Se 
conturează o galerie de tipuri ale 
căror originalitate rezidă în cu
noașterea profundă a vieții de 
către autor, a luptei partidului 
in anii întunecați ai regimului 
burghezo-moșierimii, apoi după 
eliberare, acțiunea trilogiei culmi- 
nînd cu actul naționalizăriii, care 
de fcltfel, constituie faptul esen
țial al piesei „Ancheta". Reîntîl- 
nim figuri cunoscute din piesele 
„Oameni care tac" și „Oameni 
care înving" : comunistul Axinte 
în situația nouă de secretar al 
unui comitet de partid, Maria 
activistă de partid, profesorul 
Banu, a cărui maturizare a avut 
loc in anii grei dinaintea elibe
rării, se află acum în situația unui 

. om conștient de misiunea sa, pe 
cînd Spiru, fost șef în siguranță, 
de astă dată încearcă să se facă 
nevăzut, uneltind din umbră îm- 

. potriva cuceririlor poporului. A- 
r cestea sînt personaje bine creio- 
. nate, ca de altfel și figurile lui 
,. Mihai Bîrsan — o conștiință de 

factură mic-burgheză. Yvonne — 

amănunțit o parte din cîte o carte 
tehnică, referate care, au fost afi
șate în sala de pontaj însoțite de 
ilustrațiile, schițele și desenele 
respective. Enumerăm în această 
direcție două din temele dezbătu
te : „Noi metode de impermeabili
tate a digurilor" și „Despre presiu
nea rocilor".

Tot în scopul atragerii de cit 
mai multi cititori spre cartea teh
nică, am organizat 16 biblioteci 
mobile la secții și sectoare, care 
ap fost dotate cu cărți tehnice, 
specifice locului de muncă res
pectiv.

Anul acesta, au fost aplicate 
pînă în prezent in producție 26 de 
inovații printre care: unele îmbu
nătățiri aduse la gater, îmbunătă
țiri în sistemul de rambleu, modi
ficări la perforatoarele C.P. 13 etc. 
Cine sînt inovatorii ? Sînt munci
torii și tehnicienii Opreanu Petre, 
Popa loan, Matei Ioan, Nidermaîer 
Ludovic și alții pe care-i găsim șl 
printre cititorii fruntași ai cărții 
tehnice. Am putea spune deci că 
biblioteca și-a adus și ea aportul 
la obținerea acestor realizări.

Totuși consider că noi nu ne-am 
desfășurat munca pe măsura posi
bilităților pe care le avem, a ce
rințelor care ne stau în față. In 
activitatea noastră mai avem șl 
unele lipsuri pe care vom căuta să 
le remediem.

☆

Sctan-bul de experiență organi
zat de către C.L.S. a fost bine ve-

ETA" de
dușmană înrăită, provenită din 
cercul celor cu blazoane.

.Ancheta" are o construcție 
originală, fapt ce determină ca 
în pofida titlului, să nu avem 
de-a face cu nimic senzațional, ci 
cu o investigare a sufletelor Po
menești, a resorturilor morale care 
determină acțiunile personajelor. 
Spre a nu se esențializa un fe- 
ооооооеоеееоооэеаеаоооооеоѳоееооооаос
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nomen, anume cel legat de cri
mele comise de o șleahtă de duș
mani ai poporului, acțiunii piesei 
i se substituie un comentator care 
nu numai că evocă evenimentele 
petrecute cu ani în urmă, dar 
are rolul de a clarifica, prin 
momentele principale ale anchetei, 
concluziile istorice și etice ce 
se desprind. Din acest punct de 
vedere dialogul anchetatorului — 
comunistul Ștefan — cu publicul 
este util. Așa după cum am a- 
rătat, astfel se evită esențializa- 
rea unui fefnomen secundar, se 
anihilează efectul de senzațional. 
Compoziția dramatică are meritul 
de a fi autentică, lipsită de arti

ficios.
Regia (Marcel Șoma) a izbutit 

nit. El a constituit un punct de 
pornire spre obținerea de rezul
tate și mai bune în munca cu car
tea tehnică. Din referatele prezen
tate cît și din discuțiile purtate 
au reieșit o serie de inițiative și 
acțiuni interesante în munca cu 
cartea tehnică. Acestea au fost 
prezentate pe larg scoțîndu-se 
totodată în evidentă și unele lip
suri mai ales în ce privește cu

prinderea tuturor categoriilor de 
muncitori în acțiunile cu cartea 
tehnică. Așa de exemplu, au fost 
organizate prea puține acțiuni cu 
muncitorii constructori, emergeti- 
cieni, cu muncitorii forestieri, ce
feriști etc.

Așa cum s-a arătat, este bine 
că fiecare bibliotecă și-a întocmit 
un plan comun cu cabinetele teh
nice pentru popularizarea cărții 
tehnice în rîndurile colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehnicieni. 
Se cere însă ca temele prevăzute 
în aceste planuri să dea soluții șl 
să sprijine direct producția și pe 
muncitorii cărora li se adresează 
în ridicarea nivelului lor de cu
noștințe.

Este necesar ca pe viitor, comi
tetele de partid și comitetele sin
dicatelor să controleze și să în
drume mai îndeaproape activitatea 
bibliotecilor în domeniul muncii cu 
cartea tehnică, asigurînd desfășu
rarea acestei actjvități în strînsă 
legătură cu cerințele producțieă.

Al. Voitin
să asambleze un spectacol omo
gen, în care tipurile au apărut 
bine diferențiate, fiind înzestrate 
cu trăsăturile esențiale ce carac
terizează personajele. Dacă în ac
tele I și II se pot sesiza unele in
consecvențe în ritm, acestea se 
lichidează pe parcurs, astfel că 
în actul III spectacolul crește. Se 
poate imputa regiei o oarecare 
monotoneitate imprimată mișcării 
personajelor pozitive.

Ion Tifor (Ștefan) a reliefat ca
litățile morale ale omului de tip 
nou, eliberat de prejudecăți, prin- 
tr-un joc simplu, comunicativ, sub
liniind momentele emoționante din 
viața personajului. A dezvăluit 
complexul spiritual bogat al omu
lui. cu un scop nobil în viață. Pe 
alocuri a rămas tributar unor de
ficiențe în mișcare^ Cu multă în
țelegere și-a interpretat rolul Va
ier Donca (Axinte), care ne-a în
fățișat căldura, apropierea de 
oameni a activistului de partid. 
Dana Pantazopol (Maria) a trăit 
rolul femeii muncitoare, zugrăvind 
frumusețea trăsăturilor sufletești 
specifice oamenilor din popor. 
Constantin Possa (Banu) ne-a apă
rut, contrar viziunii autorului, ca 
un tip plictisit', în jocul său fă- 
cîndu-și loc accente de artificios. 
(Păcat, pentru că rolul permite o 
interpretare caldă, plină de urna-

FbTUL: Turcia —
Echipele reprezentative de fot

bal ale Turciei și R.P. Romine au 
făcut joc egal (0-0) In meciul ami
cal disputat miercuri la Ankara, 
In fața a 50 000 de spectatori. 
Echipa noastră a prestat ian joc 
bun în priina repriză, cînd linia 
de atac a acționat cu vigoare, în- 
treprinzînd dese incursiuni la 
poarta lui Turgay. In această par
te a jocului, fotbaliștii romîni au 
fost superiori în ce privește con
cepția tactică au pasat nfai pre
cis decît adversarii și au stăpînit 
mijlocul terenului. Apărarea noas
tră calmă și promptă n-a permis 
înaintașilor turci să pătrundă de
cisiv în careu. Au fost multe o- 
cazii de gol pentru echipa R.P.R.. 
însă Dridea de data aceasta ne
inspirat, a ratat mult, iar Țîrcov- 
nicu, judnd inter retras, nu s-a 
intercalat la timp in linia ofensi
vă.

ІП repriza a doua, gazdele au 
jucat mai hotărlt și mai iute, au 
dominat, dar. In general, jocul a 
fost confuz, aceasta și din cauza 
multiplelor schimbări efectuate în 
ambele echipe. Apărătorii noștri 
mai puțin siguri decit in prima 
repriză, s-au descurcat totuși și 
au reușit să păstreze rezultatul de 
egalitate. înaintarea în schimb, a

Rezultatele meciurilor de la Iași și Plovdiv
Ieri s-a disputat la Iași întilni- 

rea internațională de fotbal dintre 
echipele de tineret ale R.P. Ronrî- 
ne și Turciei. Victoria a revenit 
sportivilor turci cu scorul de 1-0 
(0-0) prin golul marcat de Alham 
în minutul 53. Fotbaliștii romîni 
au dominat in jocul de cîmp, dar 
au fost' total inferiori la poartă, 
iar Matei a ratat și o lovitură de 
la 11 m.

Campionatul european- 
masculin «la baschet

Campionatul european masculin 
de baschet a fost reluat' la Wroclaw 
după o zi de odihnă. In cadrul gru
pei B, reprezentativa R.P. Romi
ne a reușit să învjngă cu 59—51 
(35—34) reprezentativa Franței. In 
aceeași grupă s-a înregistrat o 
mare surpriză: echipa R.D. Ger
mane a întrecut cu 9i—85 (37— 
43) selecționata Spaniei. Alte re
zultate ; Izrael — Olanda 70—55 
(26-26), R.P. Ungară—-Turcia 50-42 
(21-26). Astăzi, baschetbaliștii ro
mîni întîlnesc echipa Finlandei.

nism). Inteipreta Radei, Victoria 
Suchici, se află la primul ei rol. 
Neacomodată încă cu scena, n-a 
izbutit pe deplin în redarea as
pectului moral al personajului fi
ind distantă.

Interpreții personajelor negative 
au izbutit creații meritorii. Gheor- 
ghe Iordănescu (Spiru) a dovedit 
o variată gamă de joc, reușind să 
ne înfățișeze pe dușmanul feroce 
și afaceristul veros, pe omul lip
sit de scrupule, capabil de orice 
crime. Nu mai puțin reușit a fost 
jocul Anei Colda (Yvonne) care 
a interpretat degajat; a afișat 
masca ipocriziei, redînd chipul o- 
dios a( unei specii pe cale de dis
pariție. Dimitrie Bitang (Mihai 
Bîrsan) a jucat cu dezinvoltură, 
reușind să redea ipostazele prin 
care trece personajul.

O mențiune specială merită Ște- . 
fania. Donca (Florica) pentru jocul 
plin de prospețime, autentic. Va- 
sile Bojescu (Chirilă), în limitele 
rolului, s-a achitat de sarcina re
dării tipului omului nepăsător, 
pțeocupat numai de îngustele sale 
interese personale.

Scenografia semnată de Emil 
Moise, deși executată cu puțină 
fantezie, servește spectacolului. 
Muzica (Al. Jeles) vine să sub
linieze momentele cruciale, adu- 
cîndu-și contribuția la sublinierea 
părților emoționante ale . partitu
rii dramatice,

V1CTOB FULEȘI

R. P. Romînă 0-0
funcționat sub valoarea ei, eoni > 
tind doar pe Pircălab și Crăinicea- ( 
nu, ale căror centrări destul de! 
reușite n-au găsit în fața porții 
oamenii capabili să le fructifice*. 
S-au remarcat din echipa R. P«-| 
Romîne portarul Datcu, apărarea 
imediată in frunte cu Nunweiiler, 
III, iar din atac Pircălab. De la. 
turci, cei mai buni au fost Tur» 
gay, Sahabatin, Candemir, Tarik șl 
Șuat. Rezultatul de la Ankara este 
meritoriu pentru echipa R.P. Roi 
mine care continuă să fie nelm 
vinsă în meciurile internaționale 
susținute In acest an. „Olimpicii"- 
noștri au obținut pînă acum două 
victorii (3-2 cu Danemarca și R.D. 
Germană) iar două meciuri, dlsi 
putate în deplasare cu R.P. Poi 
loBă și Turcia, le-au terminat la 
egalitate.

Arbitrul Jean Rogas (Greci*) a 
condus următoarele formații) R.P. 
Romînă: Datcu, Popa, Nunweiiler 
Ш, Ivan, Petru Emil, Koszka, Pir
călab, Constantin, Dridea (Mano- 
lache), Țîrcovnicu (Nunweiiler ГѴ, 
Hajdu (Crăiniceanu).

Turcia: Turgay, Candemir, Sa- 
bahatin, Yalcin (Sura у a), Suat, 
Serei, Tarik, Bird, Metin (Șenol) 
Lefter (Nedim), Ugur.

La Plovdiv a avut loc miercuri 
partida retur pentru „Cupă orașe
lor tîrguri" între „Lokomotiv" 
Plovdiv și „Steagul Roșu" Bca- 
șov. Formația bulgară, învingătoa
re in primul meci cu 3-1, a cfști- 
gat de data aceasta cu 2-1 și s-a 
calificat pentru turul doi al com
petiției.

O victorie a luptătorilor 
ucraineni

Selecționatele de lupte libere 
ale R.S.S. Ucrainene și R.P. Polo
ne s-au intîlnit Intr-un meci ami
cal la Kiev. Victoria a revenit cu 
7,5—0,5 puncte luptătorilor ucrai
neni.

Pe scurf despre 
alte manifestări sportive

intr-un meci retur contînd pen
tru „Cupa orașelor tîrguri" Bele- 
nenses Lisabona a învins cu 2-І 
(1-1) pe Tresnjevka Zagreb. Învin
gătoare cu 2-0 și în primul meci, 
echipa - portugheză s-a coWkcat 
pentru turul următor.

☆
Campionul european de box la 

cat. muscă italianul Salvatore Bur- 
runi a întllnit In meci amical la 
Roma pe englezul Mike Hussey. 
Italianul a cîștigat prin k. o. în 
rundul 6.

☆
La Toibuhin s-a disputat meciul 

internațional de fotbal dintre e- 
chipa Dobrudgia și formația ma
ghiară Debreczen. Au cîștigat oas
peții cu scorul de 3—1 (2—0).

(Agerpres)

li #a Mwftr 
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Comitetul Filialei A.G.V.P.S. 
Petroșani aduce Ia cunoștința 
pescarilor sportivi, membri ai 
filialei Petroșani și ai subfi
lialei Hațeg, că in baza ordi
nului Ministerului Economiei 
Forestiere, Direcția Economiei 
Vînatului nr. 764/1963 pescui
tul lipanului este interzis In 
toate apele aflate in gospodă
rirea M.E.F. și A.G.V.P.S. cu 
începere de la data de 15 sep
tembrie a. c. pinâ la 1 iunie 
1964.

De asemenea, In conformitate 
cu același ordin vinătoarea ia 
mistreți este Interzisă plnă la 
noi dispoziții.
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Іясг&гйс sesawi ммйгіі eeneraic a O.N.U.
NEW YORK 9 (Agerpres).
In ședința de marți după-amiază 

a Adunării Generale O.N.U. a luat 
suviniul primul ministru al Re
publicii Congo, Cyrille Adoula. 
Primul ministru a salutat’ Trata
tul de ia Moscova cu privire la 
interzicerea parțială a experien
țelor nucleare și eforturile care 
se depun pentru continua slăbire 
a încordării internaționale. El a 
relevat importanța hotărîrilor 
Conferinței șefilor de guverne și 
de state ai țărilor africane de la 
Addis Abeba. Adoula a declarat 
că este de acord cu părerile ex
primate de secretarul general U 
Thant cu privire la necesitatea e- 
vacuării treptate a trupelor 
O.N.U. din Congo, dar a adăugat 
că ar dori ca ritmul acestei eva
cuări să fie încetinit pentru a 
permite menținerea forțelor O.N.U. 
în Congo și în primele șase luni 
ale anului viitor.

Adunarea Generală a reluat a- 
poi dezbaterea cu privire la pro-

blema violării drepturilor -omului 
în Vietnamul de sud. Reprezentan
ții Cost'a Ricăi și statului Chile 
au depus un proiect de rezoluție 
care cere constituirea unei mi
siuni a , O.N.U. 
urmează să 
dintre budiști 
miște și să 
Generale pînă 
sesiuni. După 
tului de rezoluție. Adunarea Ge
nerală și-a întrerupt dezbaterea, 
la propunerea delegatului cana
dian, pentru aproape două ore. In 
acest timp a avut loc o vie ac
tivitate de culise. Potrivit rela
tărilor agenției United Press In
ternational, „misiunea sud-vietna- 
meză de pe lîngă O.N.U. și-a ma
nifestat' nemulțumirea pentru pre
zentarea proiectului de rezoluție 
chiliano-costa-rican, deoarece au-

unei
Această misiune 

cerceteze conflictul 
și autoritățile die- 
raporteze Adunării 
la sfîrșitul actualei 
prezentarea proiec-

cons-
Gene-

că înrelevă 
puterile occi- 
presiuni asu- 

ca, de pildă

toritățile diemiste n-ar dori ca o 
comisie de anchetă să fie 
tituită de către Adunarea 
rală.

Aceeași agenție 
cursul întreruperii, 
dentale au exercitat 
pra anumitor state
Cambodgia, pentru a le determina 
să renunțe să mai ia cuvîntul și 
să condamne regimul diemist.

După reluarea ședinței. Costa 
Rica și Chile și-au retras proiec
tul de rezoluție. Dată fiind inexis
tența unui proiect de rezoluție, 
observatorii consideră că preșe
dintele își va asuma sarcina de 
a face aranjamentele necesare în 
vederea trimiterii unei misiuni 
a O.N.U. în Vietnamul de sud pen
tru a cerceta situația creată ca 
urmare a conflictului dintre bu- 
diști și autorități.

In Corni tetnl de tutelă
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LONDRA Ministerul de externe 
al Angliei a anunțat oficial că, la 
invitația guvernului britanic, pri
mul ministru al Laosului, 
Suvanna Fumma, va vizita 
între 15 și 18 octombrie.

După cum anunță agenția
Presse, el va avea întrevederi cu 
primul ministru Macmillan și cu 
ministrul de externe, lordul Home.

prințul
Anglia

France

BRUXELLES. Ziarul „People" din 
Bruxelles, citind un raport al In
stitutului național pentru proble
mele locuințelor din Belgia arată 
că 400 000 de locuințe (13 la sută 
din totalul fondului de locuințe 
din Belgia) sînt improprii.

In legătură Cu 
menționează că 
țiilor de locuințe 
lent, incit orice

NEW YORK 9 (Agerpres).
Comitetul de tutelă al Adunării 

Generale a O.N.U. continuă dez
baterile în problema situației din 
Rhodesia de sud. Le 8 octombrie, 
Robert Mugabe, secretar general 
al partidului Uniunea națională 
africană — Zimbabwe, a depus o 
petiție, în care cere Organizației 
Națiunilor Unite să găsească me
tode mai eficiente pentru a deter
mina Marea Britanie să nu trans
fere suveranitatea și controlul for
țelor armate, actualului guvern ra
sist al Rhodesiei de sud.

După cum se știe, comitetul a 
adoptat cu o zi înainte o rezoluție 
în acest sens.

Transferarea acestor atribuții 
către actualul guvern al Rhodesiei

de sud a arătat Mugabe, ar trans- 
aforma această tară într-o 

Africă de sud.
„Sîntem pregătiți, a spus 

tinuare Mugabe, să ducem 
tă neîntreruptă, în ciuda 
consecințelor, chiar dacă

doua

con-
lup-

în 
o 
tuturor 
acestea

ar duce la întemnițarea noastră".
In încheiere, a luat cuvîntul re

prezentantul Ceylonului, care a 
subliniat să, în ciuda dezbateri
lor și rezoluțiilor Adunării Ge
nerale, africanii din Rhodesia de 
sud se află acum într-o situație 
mai 
că
pra 
rea 
liul

Ѳ

aceasta, ziarul 
ritmul construc- 
воі este atît de 
speranță privind

schimbarea în viitorul apropiat a 
aeestei situații este zadarnică.

••
PARIS. La 8 octombrie. Amba

sada Sovietică din Paris a înmânat 
reprezentanților Federației Interna
ționale de Aviație spre confirmare 
documentele privind cele 8 noi re
corduri mondiale stabilite de Va
ieți Bîkovski și Valentina Tereș- 
kova în timpul
nice.

zborurilor lor cos

NEW YORK, 
conferința de la 
blemele automatizării, cunoscutul 
economist american Charles Kink- 
sworth, profesor la Universitatea 
din Michigan, a declarat că „pro
centul șomerilor din Statele Unite 
este de 8,8 la sută, nu de 6 la 
sută, cum afirmă Ministerul Muncii".

Luînd cuvîntul la 
New York în pro-

BONN. Agențiile de presă rela- 
, tează că prima întîlnire pe care 

Ludwig Erhard o va avea cu un 
membru al unui guvern străin 
după ce va deveni cancelar va fi 
cu secretarul de Stat al S.U.A., 

Dean Rusk. Această întîlnire va a- 
vea loc la cererea Washingtonului, 
care dorește să obțină informații 
asupra părerilor noului cancelar 
în problemele internaționale.

PRAGA 9
Intre 1 și 

loc la Praga 
a Comisiei
pentru siderurgie.

La 
parte 
R. S. 
R. P.

(Agerpres).
5 octombrie a avut 
cea de a 14-a ședință 
permanente a CAER

lucrările ședinței 
delegații din R. P. 
Cehoslovacă, R. D. 
Polonă, R. P. Romînă, R.

Ungară și U.R.S.S.
Pe baza concluziilor 

18-a Sesiuni a CAER, 
examinat problemele

■■Л

au luat 
Bulgaria, 

Germană, 
P.

celei de 
Comisia 
dezvoltării

★

a 
a

SOFIA 9 (Agerpres).
Intre 3 și 5 octombrie 1963 a 

avut loc în orașul Varna cea de-a 
V-a ședință a Comisiei permanente 
a CAER pentru standardizare. La 
ședință au participat delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, România, Ungaria 
și U.R.S.S.

La ședință au participat în cali
tate de observatorii reprezentanți ai 
R. D. Vietnam.

grea. Marea Britanie încear- 
să-și mențină dominația asu- 
aceste colonii prin exercita- 
dreptului de veto în Consi- 
de Securitate.

hi Republica Dominicana iau amploare 
acțiunile împotriva juntei militare

manifestațiilor antigu- 
ale studenților dorm- 

cum se știe, guvernul 
instaurat la 7 octom- 
excepțională" pe

sub jugul opresorului". Aceeași a- 
gențîe menționează eă guvernul a 
închis două stații de radio pentru 
că au transmis „apeluri subversive”.

Potrivit agenției Reuter, mem
brii Congresului dominican, 
a fost dizolvat de noul regim, 
întrunit în secret la Santo 
mingo. Intr-o declarație dată
blicității ei au arătat eă „Aduna
rea Națională a Republicii" 
tărît să invalideze 
tei care a preluat 
și declară toate 
nule și 
mă, de 
imediată 
în țară, 
politice
e’tății declarații în care condamnă 
lovitura militară de stat din a- 
ceastă țară.

care
s-au
De
pu-

te-

că aceste 
inspirate

de- 
de

aproape 
se 

clă- 
Do-

SANTO DOMINGO 9 (Agerpres). 
Ministrul de interne al Republi

cii Dominicane, Angel Severe Ca
bral, a anunțat la 8 octombrie că 
poliția a arestat 65 de persoane 
oa urmare a 
vernamentale 
nicani. După 
dominican a 
brie „starea 
ritoriul țării.

Ministrul a indicat 
monstrații „au fost
forțe oare reprezintă guvernul răs
turnat de la putere al fostului pre
ședinte Juan Bosch". „După cum 
transmite agenția UPI,
2 000 de studenți dominicani 
află în prezent baricadați în 
direa Universității din Santo 
mingo. Ei au declarat' greva foa
mei „pînă cînd regimul anticonsti
tuțional și violarea libertăților ce
tățenești vor lua sfîrșit". Intr-un 
manifest dat publicității de stu
dent! sînt denunțate „forțele re
presive ale noii dictaturi" și se a- 
dresează un apel poporului domi
nican „să se elibereze singur de

neavenite.

a ho- 
autoritatea jun- 
puterea în țară 
actele acesteia 
Rezoluția ehea- 
la restabilireaasemenea,

a ordinei constituționale 
Totodată diferite partide 

dominicane au dat publi-

Mesajul partidului „Mișcarea națională 
congoleză* adresat lui U Thant

al Partidului 
congoleză", 

secretarul

difuzat 
„Mișcarea 

adresat lui 
general al

vă adresăm 
activiști 'ai 

și deportați

LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres).
La Leopoldville a fost 

un mesaj 
națională 
U Thant, 
O N.U.

„In momentul cînd 
acest mesaj, mii de 
noștri sînt arestați 
din cauză că sînt adepți ai lui Lu
mumba", se arată în mesaj.

Partidul „Mișcarea națională 
congoleză" adresează reprezentan-

tului personal din Leopoldville al 
secretarului general ai O.N.U. ru
gămintea de a transmite lui U 
Thant cererea de a cerceta cau

zele menținerii în închisori a 
miilor de partizani ai lui Lumumba, 
de a însărcina o comisie de ju
riști să - stabilească dacă menține
rea în' închisoare a lui Antoine 
Gizenga este sau nu legală, de a 
contribui la eliberarea deputaților 
arestați prin încălcarea principiu
lui imunității parlamentare. ’ ' ■

« 
continue a colaborării economice 
și tehnico-științifice între țările 
membre ale CAER în domeniul 
siderurgiei, ale coordonării planu
rilor de dezvoltare pe perioada 
1966—1970, ale pregătirii măsurilor 
pentru specializare și coordonarea 
producției și alte probleme ale 
colaborării în acest

Lucrările Comisiei 
rat într-o 
reciprocă

atmosferă 
frățească.

probleme 
sector, 
s-au desfășu- 
de înțelegere

a adoptat măsuri pentru 
celei de-a

Comisia 
înfăptuirea hotărîrilor 
18-a Sesiuni a Consiliului referi
toare la unificarea standardelor în 
ramurile industriale și în primul 
rînd în industria construcțiilor de 
mașini, în industria chimică și si
derurgică.

Ședința Comisiei a decurs într-o 
atmosferă de prietenie frățească și 
cordială.

------------©------------

Sub semnul solidarității ч 
cu minerii greviști din AsturîeP 
ROMA 9 (Agerpres).
In fața clădirii Ambasadei spa

niole din Roma a avut loe o de
monstrație a tineretului italian în 
semn de solidaritate cu lupta mi
nerilor greviști din Asturia și în 
semn de protest împotriva acțiu
nilor întreprinse de guvernul spa
niol împotriva lor. In timpul de
monstrației, care pentru mai mult 
timp a blocat circulația din cen- 
trol orașului, participanții au pur
tat pancarte cu inscripțiile: „Tră
iască minerii din Asturia, libertate 
poporului spaniol". Demonstranții

—=©=■—

au difuzat, de asemenea, mii de 
manifeste.

împotriva demonstranților poliția 
a intervenit cu brutalitate operînd 
mai multe arestări.

o—

la

Ședința Consiliului 
Suprem Consultativ 

al Indoneziei
DJAKARTA 9 (Agerpres).
La 8 octombrie s-a întrunit

Djakarta Consiliul Suprem Con
sultativ al Indoneziei, prezidat de 
președintele Sukarno. După cum 
relatează agenția Antara, lucrările 
consiliului vor dura două zile și 
în cadrul lor va fi examinată po
litica indoneziană față de Fede
rația Malayeză.

La sfîrșitul primei ședințe, pur
tătorul de cuvînt al 
suprem consultativ a 
președintele Sukarno 
un raport amănunțit 
surilor luate pînă 
împotriva noii Federații Malaye- 

și a cerut' consiliului să studie- 
măsurile economice și politice 
vor trebui luate în perioada 
urmează.

Măsuri pentru întărirea 
sectorului economic 
de stat al Birmaniei c 

RANGOON 9 (Agerpres). L 
Consiliul revoluționar birman a 

adoptat o serie de noi măsuri în 
vederea întăririi sectorului econo
mic de stat. Incepînd din lună oc
tombrie, orezul și produsele din 
orez se vor distribui numai prin 
magazinele de stat' sau coopera
tiste. S-au anunțat noi măsuri în 
vederea naționalizării industriei 
forestiere. Totodată trec sub con
trolul statului toate stațiile de a- 
provizionare cu benzină, care vor 
fi administrate de societatea pe
trolieră de stat „Burma Oil".

ii octombrie

ze 
ze 
ce 
ce

Consiliului 
declarat că 
a prezentat 
asupra mă- 
în prezent

cen- 
8,30 

Mici 
10,33

CAPITALA HONDURASULUI 
SUB „STARE DE ASEDIU"

MANAGUA 9 (Agerpres).
Corespondentul din Managua 

(Nicaragua) al agenției France 
Presse, relatează că, potrivit ști
rilor sosite din Honduras, avioane 
militare guatemaleze participă, a- 
lături de forțele armate ale Hon
durasului, la operațiunile desfășu
rate de noul guvern împotriva 
gărzilor civile, care au rămas 
credincioase fostului președinte al 

• tării, Villeda Morales. Guatemala 
este singura țară din America 
Latipă care a recunoscut pînă a- 
cum noul regim creat în Hondu
ras, în urma loviturii militare de 
stat de săptămîna trecută.

Aceeași agenție relevă că găr
zile civile s-au refugiat în regiu
nile muntoase din diferite puncte 
ale Hondurasului,’ unde desfășoa-

ră acțiuni de guerilă împotriva 
trupelor guvernamentale. Comuni
cațiile telegrafice dintre Teguci
galpa și exteriorul țării se des
fășoară cu multă greutate, toate 
telegramele care sosesc la Ma
nagua fiind cenzurate parțial sau 
în întregime.

„In cercurile politice din Mana
gua — scrie France Presse — 
consideră că șeful juntei din Hon
duras, colonelul Lopez Arellano, 
se găsește într-o situație de „ne
invidiat" și că, dacă nu va reuși 
să înfrîngă rezistenta, regimul său, 
vechi de cîteva iile, ar putea să 
cadă victima unei „contra-lovituri" 
militare dacă nu va fi ; răsturnat 
de gărzile civile". Capitala tării, 
Tegucigalpa coiftinuă să fia sub 
„stare de asediu" și pe străzi se 
află> patrule militare.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei 
trale, 8,06 Melodii populare, 
Selecțiuni din opere, 9,30 
formații de muzică ușoară,
Album de valsuri, 12,32 Muzieă u- 
șoară romînească, 14,00 Muzică 
populară din diferite regiuni ale 
tării, 15,30 Muzică de estradă, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,30 In 
slujba patriei, 18,00 Muzică ușoa
ră cerută de ascultători, 18,30 Mu
zică populară, 19,30 Universitatea 
tehnică radio, 19,45 Muzică ușoară 
interpretată de Franțoise Hardy, 
20,40 Lecția de limba engleză. 
Ciclul II, 21,00 Călătorie literară : 
București — Iași. 21,15 Muzică de 
dans, 21,45 Părinți și copii. PRO
GRAMUL II. 10,10 „Pe strune de 
vioară", program de melodii popu
lare, 11,15 Universitatea tehnică 
radio (reluarea emisiunii din 10 
octombrie), 11,30 Potpuriu de mu
zică ușoară, 13,00 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor, 13,30 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur, despre „Ortografie" (relua
re), 13,40 Soliști romîni de muzică 
ușoară, 14,05 Selecțiuni din opere
te, 14,35 Muzică populară din Mun
tenia, 15,00 Actualitatea în țările 
socialiste, 16,51 Melodii nemuri
toare, 18,45 „Ce știm despre cărți" î 
Cărți și manuscrise rare Ta Biblio
teca Academiei R.P.R. (I), 19,30
Teatru la microfon: „Avarul". A- 
daptare radiofonică' după comedia 
lui Moliere, 20,45 Muzică de dans, 
21,55 Interpreți de muzică ușoară.
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