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SUCCESE SI PREOCUPĂRI LA MINA LUPENI
Cărbune peste plan trăaînd peste prevederi 280 tone 

de cărbune.
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La mina Lupeni, în întrecerea 
dintre sectoare, primul loc îl ocu
pă 
III 
de 
tă. 
în

harnicul colectiv al sectorului 
— deținător al steagului roșu 
evidențiat în întrecerea socialis-
De la începutul lunii și pînă 

dimineața zilei de 26 octombrie,
sectorul III a trimis la suprafață 
1169 de tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. La această de
pășire au contribuit în mod deo
sebit brigăzile conduse de minerii 
Ghioancă Sabin, Petre Constantin 
Aslău loan și Vlad Dumitru, 
lectivul sectorului V, avînd o 
pășire a planului de 335 tone
căi bune, ocupă locul doi în între
cere, iar colectivul sectorului I A 
ocupă locul trei în întrecere ex-

Cale liberă tehnicii 
avansate

Conducerea tehnică a minei 
Lupeni se preocupă permanent de 
folosirea 
moderne 
pîoatarea 
'argă în 
o bat eză 
front de
din blocul IV, 
hidraulici G.S. 3-M. In 
taje frontale se aplică 
metalică, cu stîlpi G.H.H. și
3 M. In cursul trimestrului III 
abataje cu susținere metalică 
fost extrase cu 68 697 de tone 
bune mai piuit 
sarcinile și s-au

Piugul de cărbune de la stratul 
sectorul IV B, se afla în 

și urmează ca 
fie reintrodus 
dar de data 
15 blocul VI.

peste cîteva 
la aeeizHÎ 
aceasta la

Se fac pre-

Brigada condusă de Rusu Ștefan de 
tre cele distinse 
cialistă.

IN CLIȘEU: 
de aîțiva ortaci.

cu drapelul de brigadă

Brigadierul Rusu Ștefan

la mina Uricani se a Hă prin- 
evidentiată în întrecerea so-

(primul din dreapta) alături

Co- 
de- 
de

tehnicii noi. Utilajele 
cu care este dotată ex- 
sînt folosite pe scară 
abatajele minei. Astfel. 
K.M.P.-3 lucrează pe un 
110 metri în

asociat

•
18 din 
revizie 
zile să 
sector, 
stratul
gătiri pentru introducerea în sub
teran, la începutul lunii viitoare, 
a combinei I.K.-52-M. la panoul II 
stratul 15 din sectorul IV B.

Ѳ
Wunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de bază

diferite.

Cel mei înaintat! muncitori 
primiți fn partidstratul 18 

cu stî’pi 
zece aba- 
susținerea 

GS. 
din 
au 

căt-
decît prevedeau 
armai metalic

ii 46 metri gale
rii p ?ste prevede
rile planului teh
nic. La peste 60 
la sută din lucră
rile de pregătire 
în steril — îna
intări 
de galerii 
aplică 
umed.

Consfătuiri trimestriale
In a treia decadă a lunii octom

brie, la toate sectoarele minei se 
desfășoară consfătuirile de produc
ție trimestriale. La consfătuiri par
ticipă reprezentanți din conduce
rea exploatării și din partea comi
tetului sindicatului pe mină. In ca
drul acestor consfătuiri se prezintă 
referate axate pe leme
Astfel, la sectoarele I В și X se 
discută despre realizarea sarcini
lor economice și organizarea între
cerii socialiste. La sectoarele II, 
III și IX se analizează măsura în 
care au fost realizate sarcinile pe 
trimestrul III. Consfătuirea de la 
sectorul IV A dezbate tema : Rea
lizarea principalilor indici tehnico- 
economici ’. “Ea sertorul’ VI)'^"tran
sport și sectorul X suprafață se 
supune discuției sta'diul in care 
se află pregătirile de iarnă.

, și lărgiri 
_'î — se
perforajul

In

turbinei ni

u de mult, la centra 
electrică Vulcan s-a 

executat reparația mijlo
cie a pompelor de răci
re și vid ale

mult aceste 
efectuau în

și Popa Gheor- 
reușit să efec- 

numai

jumătatea timpului prevăzut

De curînd colectivul sectorului II al minei Ani- 
noasa a primit steagul roșu de sector evidențiat în 
întrecerea socialistă.

IN CLIȘEU : Președintele comitetului sindicatului 
de la mina Aninoasa, tov. Feier Nicolae (dreapta) 
înmînînd frumoasa distincție tov. ing. Tarcea loan, 
șeful sectorului 11.
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„Lavanda ‘ prin conducte: 

« ciuțe, concepute în sute • 
de forme, etichetate cu • 
originalitate și eleganță, * 
gonesc, purtate de benzi 
rulante. La sfîrșitul dru
mului o mină mecanică, 
nevăzută, le ia cu grijă, 
ie sortează pe categorii 
și calități, ie preamba- 
lează.

...Urmăresc mersul lin 
al agregatelor, al șuvițe
lor de ape îmbietoare. 
Sute de substanțe de ce
le mai diverse structuri 
chimice se combină, se 
precipită.

Prepararea par fumuri ■ 
lor cere multă pricepere. 
In fața șutelor de com
puși, fiecare cu mirosuri 
specifice, orcatorul tră
iește clipele unei adevă
rate inspirații. Dar nu 
numai uleiurile odorante 
și alcoolul creează par
fumul, ci și fantezia și 
ingeniozitatea omului. 
Din sute de uleiuri ve
getale sau de origină ani
mală, transformate în
tr-un șir de combinații, 

C. NICULICĂ 
redactor la Agerpres

REPORTAJUL ZILEI

Am vizitat, nu demult, 
o clădire din București 
in care parfumul și ape
le de colonie curg prin 
conducte de metal și se 
măsoară în hectolitri. 
Aromele ce pătrund par
că prin pereți, prin fe
restre, se răspîndesc în 
plin aer, pretutindeni, 
vestind pe trecător că 
aici se află o unitate 
industrială deosebită 
prin... esență de toate 
celelalte: fabrica „Ma
cul roșu'.

La prima vedere, mij
loacele de lucru, deși 
moderne prin construcția 
ior, nu impresionează 
Au un volum redus și 
nu produc nici cel mai 
mic zgomot. Ai impre
sia mai degrabă că te 
Ciiii într-un laborator de 
cercetări științifice, sau 
într-o farmacie : pereți 
albi, geamuri mari, lăm
pi fluorescente, covoare 
colorate, muțime de lu
crătoare îmbrăcate în 
halate albe, imaculate. 
Poate, doar în secția de
numită convențional „11", 
te simți totuși ca într-o
fabrică. Aici, mii de sti- (Continuare in pag. 3-a)
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Pînă nu de 
reparații se 
24 ore. îmbunătățind me
toda de 
lăcătușii 
Trandafir

lucru
Guia
Gheorghe, Ji-

electro- 
Stefan,

©

lip Petru 
ghe au 
tueze reparația în 
12 ore.

Reducerea cu 50 la 
sută a timpului prevăzut 
pentru asemenea repara
ții va permite uzinei să 
dea peste plan mii de ki- 
lovați ore de energie.

V. TAȘCÂU 
corespondent

Fier vechi pentru oțelării
îndrumați de organiza

ția de partid, sondorii, 
motoriștii și conducătorii 
auto de pe șantierele 
secției de explorări Uri- 
cani au organizat în tri
mestrul III numeroase ac
țiuni de muncă patrioti
că.

Cu acest prilej ei au 
colectat și trimis spre o- 
țelării 175 000 kg. de fier

vechi și 2 tone deșeuri 
de metale neferoase, de
pășind cu 105 tone anga
jamentul anual la colec
tarea fierului vechi.

S-au evidențiat sondo
rii de la locațiile 5801, 
5345, 5726, personalul din 
transport și muncitorii 
de la depozite și maga-

s ?a-
ac- 

pre- 
Da-

a biroului organi- 
prezentată de t'ov. 

secretarul organiza- 
a scos în evidență

Ia găsirea' de noi irrij- 
vederea perfecționării, 
producției, organizării 
muncii și pentru fo-' 

utilajelor și a

Comuniștii din sectorul VIII al 
minei Petrila, acum cîteva zile, în 
adunarea generală de dare de 
mă și alegeri, și-au analizat 
tivitatea depusă de Ia alegerile 
cedente și pînă în prezent, 
rea de seamă 
zației de bază 
Matei Mircea, 
ției de partid,
succesele^ dobîndite de comuniștii 
sectorului în procesul de produc
ție, preocuparea organizației de 
partid pentru mobilizarea întregu
lui colectiv 
loace în 
tehnologiei 
temeinice a
losirea deplină a 
timpului de lucru.

O parte însemnată a dării de 
seamă a fost consacrată probleme
lor vieții interne de partid : cum 
s-a muncit pentru respectarea prin
cipiului conducerii colective în ca
drul biroului, felul în care mem
brii și candidații și-au dus la în
deplinire sarcinile înctedințate, ce 
rezultate a obținut organizația de 
bază în ce privește creșterea rîn- 
durilor sale.

După cum era și firesc, o astfel 
de dare de seamă a stimulat dis
cuții fructuoase. In mod deosebit, 
vorbitorii s-au oprit asupra felu
lui în care biroul organizației de 
bază, comuniștii din sector s-au 
preocupat de pregătirea acelor to
varăși care și-au manifestat do
rința de a deveni membri ai parti
dului. Plecînd de la necesitatea fo
losirii unor metode variate și efi
cace de muncă, biroul organizației 
de bază s-a îngrijit de lărgirea și 
îmbunătățirea muncii cu activul 
fără de partid. In afară de faptul 
că tovarășii din ■ activul fără de 
partid au fost periodic instruiți cu 
sarcinile politice și economice care 
au stat în fața organizației, ei au 
fost repartizați pe iîngă membrii 
de partid bine pregătiți politic și 
ideologic care să se ocupe de edu-

Biro Iosif, 
Tiberiu I, 
ei. A.cești 
pus,, mult

carea lor Asemenea sarcini au 
primit comuniștii Glodeanu Iuliu, 
Borodi Emil, Keiling Rudolf, care 
s-au ocupat, de pregătirea tov. N1- 
cula Aurel, Sfetcu Constantin, Cio- 
roianu loan.

— In organizația noastră de ba
ză —-a spus tov. Foro Iosif, avem 
mulți membri de partid care se 
ocupă cu răspundere de pregătirea 
acelora care solicită să fie primiți 
în familia noastră, a comuniștilor. 
Tovarășii Vereș Carol, 
Șulea loan și Svoboda 
sînt numai pătr.u dintre

■ membri de partid, au
suflet . și .au pregătit așa cum ,sS 
cuvine tinerii (oștea loan. Pal) 
Eugen, Borotea Eftimie și alții. 
Dezbătîndu-se cererile de primire 
în rînduriie membrilor și candida
telor de partid ale acestor tovarăși, 
comuniștii au subliniat trăsăturile 
lor morale înaintate, faptul că sînt 
meseriași care muncesc cu rîvnă 
în procesul de producție.

O muncă susținută a desfășu
rat organizația de partid și în ce 
privește pregătirea utemiștilor care 
au cerut primirea în rînduriie can- 
didalilor de partid. In această pri
vință membrii de partid Matei Mir
cea, Grecu Sirrrion, Svoboda Tibe
riu I, Foro Iosif și alții au parti
cipat cu regularitate la adunările 
generale U.T.M. unde le-au vorbit 
tinerilor despre partid-și trecutul 
său glorios de luptă, despre dreptu
rile și îndatoririle membrilor de 
partid, despre înaltul titlu de co
munist. Organizația U.T.M. a. fost 
ajutată să repartizeze sarcini con
crete utemiștilor. De asemenea, 
atît în anul trecut cît și în acest 
an, majoritatea utemiștilor au fost 
încadrați la învățâmîntul de 
partid.

In întregul sector, tinerii sînt în
conjurați cu grijă de comuniști, 

odată tinerii Bereș Ștefan, Pă-

(Continuare în pag. 3-a)
A. NICULESCU 

corespondent

Z. ȘUȘTAC

Nu de mult timp, la parterul magazinului de mobilă din Lupeni (unitatea nr. 83) s-a deschis o reușită expoziție de 
mobi’ă

IN CLIȘEU: O parte din expoziția de mobilă deschisă în orașul Lupeni.



STEAGUL ROȘ®

Vie activitate la

pline de poezie, da

ta ІІЙййЙ
un comic veritabil, 
se soluționează pro*

Așa cum s-a anunțat, ieri a avut 
loc un spectacol cu piesa „Gră
dina cu trandafiri" du Andi An
dries, iar azi are loc premiera ofi
cială,

Tinârul scriitor ieșean, prin a- 
casată piesă, surprinde aspecte din 
viața cotidiană, punind față in 
față două atitudini opuse: dra
gostea față de muncă, de viață a 
Ancă! și atitudinea refractară a 
lui Sergiu, care nu înțelege nece
sitatea de a merge pe drumul ales, 
ci caută să găsească un loc cît 
mai ușor în viață. Din această 
cauză căsătoria dintre Anca șt 
Sergiu, care sa înfăptuiește din 
dragoste, ia un curs neplăcut. An* 
ca își dă seattia Că numai printr-o 
poziție hotărltă poate su-1 readu
că pe Sergiu, despre care știe că 
o iubește, pe drumul cel bun. Per
severența ei, hotărlrea de a-și a- 
păra fericirea fac ca în final să 
asistăm la schimbarea radicală a 
lui SCrgiu, la victoria concepțiilor 
înaintate, conforme cu etica socia
listă.

In piesă apar tipuri bine con
turate, ca mecanicul de locomoti
vă Sava, un om integru, care în
țelege sensurile profunde ale Vie
ții. De asemenea, sînt zugrăvite

sse

Noua stagiune a orchestrei simfonice din Petroșani

amatori, 
stagiune 
acest an 
plină de

Anul acesta s-a deschis cea de-a 
doua stagiune a orchestrei simfo
nice din Petroșani, mareînd în 
felul acesta o nouă etapă de dez
voltare a formați si de 
Spre deosebire de prima 
activitatea formației în 
va fi mai bogată, mai 
conținut pentru a răspunde ce
rințelor culturale ale oamenilor 
muncii din Valea Jiului.

In sensul acesta s-a trecut la 
planificarea judicioasă a repetiții
lor și la stabilirea sarcinilor tri
mestriale și lunar In ședința con
siliului artistic din 11 octombrie 
a c„ s-au dezbătut o serie de pro
bleme legate de activitatea orches
trei in prima stagiune, făcîndu-se 
bilanțul întregii activități din pe
rioada decembrie 1962 -— august 
1963.

' Ținîndu-se seama de lipsurile $i 
aspectele negative care s-au ma
nifestat in stagiunea trecută, în 
aceeași ședință de consiliu s-a tre
cut la reorganizarea orchestrei.

Considerînd nejustificată șl lip
sită de sens existența pe hîrtie a 
comitetului de organizare șl tot fe
lul de responsabilități imaginare ca 
și figurația cu numele a unor 
membri din cadrul consiliului ar
tistic care nu și-au justificat nici 
pe de parte menirea pentru 
au fost aleși, s-a trecut' la 
ganizarea consiliului artistic, 
buindu-i-se acestui organ 
conducător al întregii formații.

Așa cutn s-a hotărît de către cce 
lectivul orchestrei, repetițiile

-«O-----

Filmul săptiminii

care 
reor- 
atrf- 
rolul

se

Fortăreață pe Rin
Filmul — un episod din istoria 

întunecată a celui de-al doilea răz
boi mondial — a cărui scenariu 
se inspiră din evenimente auten
tice ne prezintă momente petre
cuta într-o fortăreață • pe Rin, 
transformată de hitleriști in la* 
găr de prizonieri pentru ofițerii 
superiori ai armatelor aliate...

După război, fostul prizonier, 
generalul american Attwood va da 
mina și va prinzi ca oaspete la 
New York pe fostul comandant al 
lagărului, generalul hitlerist Von 
Hoppe. Convingerile le slnt ace
leași în apărarea intereselor lor 
meschine.

Filmul „Fortăreață pe Rin", pro
ducție a studiourilor cehoslovace, 
rulează pe ecranul cinematografu
lui „7 Noiembrie" din Petroșani.

r-pr-vri

Ti- i
1 1*1^ 1

deosebit de agreabil figurile ce
lor doi liceeni, Mihai șl Magda, 
opuse prin modul de a privi obli
gațiile lor, de a vedea viitorul, 
scenele in care evoluează acest» 
personaj» slnt 
elan tinerețe.

Situația de 
modul tn care 
blemele stringente, de viață, fac 
din „Grădina cu trandafiri" uh spec
tacol atractiv, cu un bogat conți
nut de idei. In realizarea unui 
spectacol plăcut șl-au adus din 
plin contribuția regia (Al. Micles- 
cu), precum și interpreții I. An- 
ghelescu (Sava), Mia Macri (manra 
lui Sergiu). loan Negrea (lonescu), 
Vasile Hașlganu (Ștef), Georgeta 
Nicolae (Magda), Realini Lupșa 
(Mihal), Mioara Păcuiaru (Anca), 
ca Și cel doi absolvenți de insti
tut care-și fac cu această ocazie 
debutul, Mihail Panait (Sergiu) și 
Romeo Mușeteanu (Adrian).

Trebuii subliniat făptui că 
recțiunea teatrului, urmărind 
losltea cît mal judicioasă a 
țeior actoricești, s-a îngrijit 
punerea in scenă a altor piese 
din repertoriul acestei stagiuni. Așa 
se face că în prezent au loc re
petițiile la alte două piesa, care 

di- 
fo- 

for- 
de

vor desfășura cu regularitate în 
fiecare vineri între orele 18-—21. 
Aceasta va asigura pe deplin În
sușirea întregului repertoriu câr
pe lingă bucățile simfonice va cu
prinde în noua, stagiune și cîntece 
populare prelucrate de dirijor.
■ Trebuie să subliniem câ toți 
membrii formației s-au convins tot 
mai mult da importanța acestei 
orchestre și de perspectivele fru
moase pe cate le are. Datorită 
acestui fapt1 prezența la repetiții a 
membrilor formației comparativ 
cu stagiunea trecută este bună.

Colectivul formației s-a angajat 
să pregătească și să prezinte pe 
scenă un program artistic în cins
tea aniversării proclamării R.P.R. 
și a conferinței orășenești 
partid. Totodată orchestra va mai 
pregăti un Concert care va fi dat 
în luna ianuarie 1964. De remai-

de

Mal multă atenție muncii cultural-artistice 
pe șantierele 0e censtructii

De obicei, un mare procentaj 
din colectivele de muncă ale șan
tierelor de construcții este format 
din oameni noi, veniți din diferite 
părți ale țării. Procesul de produc
ție sudează aceste colective, în
vață oamenii să prețuiască bunu
rile și‘ eă se respecte reciproc. Un 
aport de seamă în apropierea din
tre oameni, în educarea lot, îl a- 
duce munca culturală.

In Valea Jiului există multe șan
tiere de construcții. Activitatea 
culturală, la cîteva șantiere se 
desfășoară mulțumitor. Să vedem 
cum se desfășoară munca cultu- 
ral-artistică pe două șantiere 
construcții din Valea Jiului.

de

Pe șantierul 
9 Petroșani-.

Se poate aprecia că munca 
tural-artistică e#te satisfăcătoare. 

Clnd spunem aceasta ne gîndim la 
unele acțiuni întreprinse pe ---- .
șantier. De pildă, activitatea des
fășurată de brigada artistică 
agitație. Formată din tineri 
citori ca utemfetH Nicolae Mkrcea, 
Măinescu loan, Popa Aurica, Co
jocar u Elvira, Groza Vasile, ea 
aduae un aport prețios în educa
rea constructorilor prin programele 
prezentate in care sînt populari
zate succesele în muncă, sînt 
combătute lipsurile ce se nșai ivesc.

cui-

acest

de
mun-

din Peirosai I
în curînd vor vedea lumina ram-

in regia maestrului emerit al 
artei Val Mugur se lucrează la 
montarea piesei originale „Punctul 
culminant 1 de Gheorghe Vlad, Din 
distribuția acestei piese, cu țâre 
va avea loc un turneu m localită
țile rurale, fac parte > Ana Golda. 
Gheorghe iordănescu, loan Tifor. 
Ditnitrie Bltang, Dumitru Drăeea, 
Mircea Zabalon, Dana Pantazopoi, 
Vaier Donca, Viorica Tifor, Astra 
Mictacu, Constantin Pcssa, Vasile 
Bojescu, Hie Stefan șl Paulina Cz>- 
dreânu.

O altă echipă, formată din Ma
ria Dumitrescu, Teodora Lazlr, Al. 
JeleS', Stefania Donca. Al. Zeeu, 
Al. CodrOanu, Victoria Suchici, 
Anu Mirena, Paula Codreanu, loan 
Roxin și Geotge Bucut, lucrează 
în prezent, sub conducerea regizo
rului Marcel Șoma, la realizarea 
spectacolului cu comedia „Vremea 
dragostei" de V. Kataev.

Organizarea în acest fel а folo
sirii forțelor d» care dispune tea
trul, imbinată cU grija pentru Ca
litatea spectacolelor, 
mod neîndoielnic, o 
activitatea artistică.

va aduce, în 
înviorare în

V. ADRIAN

cat faptul că orchestra va 
executa împreună Cu corul sindi
catelor din Petroșani, care numără 
peste 200 de persoane, citeva cîn- 
tece corale.

Este necesar ca pentru realiza
rea acestor sarcini care stau in 
fața orchestrei să existe in viitor 
o colaborare mal strînsă Intre toți 
factorii, ca fiecare participant sa 
răspundă cu dragoste și prompti
tudine tuturor chemărilor. Membrii 
formației trebuie sfi dovedească 
prin fapte că orchestra simfonică 
este o formație demnă de incre* 
dere și că 
regională 
concurs al 
amatori a 
urcata pe scara valorilor culturale.

locul ocupat la faZa 
a celui de-al Vll-lea 
formațiilor artistice de 
fost numai o treaptă

prof. CORNEL HOGMAN 
secretar al Comitetului pentru 

cultură și artă — Petroșani

-fr

Este bună inițiativa de a prezen
ta zilnic la Stația de amplificare 
a șantierului a unor emisiuni in
teresante. In acest fel, în timpul 
liber, muncitorii pot asculta la di
fuzoarele instalate in dormitoare, 
materiale privind conviețuirea în 
comun, materiale de educație sa
nitară sau altele cu subiecte teh
nice, științifice. Paralel cu aceasta 
se mai organizează audiții muzi
cale in colectiv, proiecții de dla* 
filme la colțul roșu al șantierului.

Din păcate, deși In cadrul șan
tierului există trei biblioteci vo
lante, numărul cititorilor este foar
te mic. Cauza slabei munci cu 
cartea se datorește dezinteresului 
manifestat de tovarășii cere răs
pund de această muncă. Este ade
vărat că au avut loc unele acți
uni, dar ele au fost sporadice.

Slab s-a desfășurat și propagan
da prin conferințe. Nu există un 
plan de conferințe, fapt ce face 
ca ele să albă loc tnttmplător.

șantierului 
am putea 

prea 
șăn- 
car» 
pre-

Pe șantierul TX.MX.
Vulcan

Despre munca culturală ce 
desfășoară In cadrul 
T.C.M.C. din Vulcan 
spune că nu se deosebește fa 
mare măsură de cea de pe 
tierul din Petroșani. Aici eei 
răspund de această muncă se
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După ce în toamna acestui an, in noul cartier al minerilor din 
Lupeni — Viscoza — a fost dată in folosință o școală impunătoare 
cit 16 săli d« clasă, oamenii muncii de aici și copiii lor au primit un 
nou dar. Este vorba despre unitatea tir. 23 de librărie și papetărle des
chisă de CUtind la parterul blocului terasă din cartier.

IN CL1$£U: Tînăra vînzătoare Orz Cornelia servește cu plăcere 
un grup de elevi cu cărțile solicitate.

—e——•
LA CLUBUL DIN LONEA

Activitatea culturală poate fi

un timp însă, activitatea 
muncitoresc din Lunea 
dorit. Fanfata, 

de muzică 
de dansuri slnt

corul, 
ușoare 

singurele 
mai tta* 

insa,..

mai
Despre succesele obținute în a- 

cest an de clubul muncitoresc din 
Lonea vorbesc locul I pe Valea 
Jiului ocupat de biblioteca clubului 
la concursul bibliotecilor sindicale, 
locul II obținut de cor la faza oră
șenească a celui de VH-lea con
curs al formațiilor artistice de a- 
malori, Vorbesc numeroase acțiuni 
organizate la club.

De la 
clubului 
lasă de 
orchestră 
sl echipa 
formații artistice Cdre-ți 
iese viața, celelalte 
Este necesar ca în cel mal scurt 
timp să fie react!vizată brigada ar
tistică de agitație a clubului.

In ceea ce privește munca 
cartea, sînt, e drept, unele acți
uni frumoase. Așa de pildă, în ul
timul timp s-au țltlut două Sim
pozioane literare și unul tehnic la 
cere au participat un mare număr 
de spectatori. Dar manifestările 
cultural-educative ce se țin la club 
sînt prea puține și nu-Șl ating în
totdeauna scopul propus. Aceasta 
se întîmplă datorită faptului că
ele nu-s bine organizate și nu sînt 
popularizate din timp. La fel se
întîmplă și cu joile de tineret. In 
cadrul acestora se citește in grabă

oo conferință sau se prezintă 
recenzie, apoi... dans și... atlt.

Or, dacă la aceste joi ale tine-

res-

parte din 
patru slnt 
in echipa 
E bine că 

parte

ocupă doar >de brigada artistică 
de agitație. Rar se organizează 
cite o conferință, recenzie.

Tovarășul Nichita Teodor, 
ponsabilul cu munca culturală în 
cadrul comitetului sindicatului sus
ține că o mare parte din acțiu
nile culturale se iac la clubul mun
citoresc din Vulcan ; că șase ti
neri ai șantierului fac 
taraful clubului, că alți 
soliști vocali, iar doi 
de dansuri de la club, 
muncitorii șantierului fac 
din formațiile artistice ale clubu
lui. Rău este Insă că pe șantier 
nu se prea poate vorbi de o ac
tivitate culturală, proprie. In a- 
fară de programele date de către 
brigada artistică de agitație și 
de citeva conferințe sau recenzii, 
evenimente destul de rare, aici nu 
se duce nici o muncă cultural-qr- 
tistică. Acest lucru e cu totul ne- 
satisfăcător dacă ne gîndim că 
șantierul T.GM.C. dispune de un 
club al iul, de o 
numără cîteva sute 
curl de șah eto. Și 
fel șl Ia șantierul 
nu există un

bibliotecă care 
de volume, jo- 
aici, ca de alt- 
din Petroșani,

plan cu acțiunile 
culturale care trebuie să se des
fășoare, comitetul sindicatului ma
nifestă un slab interes față de 
munca culturală.

A
In ultimul timp, in munca eul-

ti- 
eu 
ti-

care Să vor- 
și munca 
noastră, 

mai mulți
oameni ai muncii.
coeziunii și a muncii 

se resimte în întreaaa 
a clubului. Directorul clu-

co- 
ac-

retului sau la serile și simpozioa
nele literare s-ar prezenta ieme 
mai variate și Cărți 
bească despre viața 
neretului din patria 
siguranță că or veni 
neri și

Lipsa 
lective 
tivitate
bului, tovarășul Pope Gheorghe »p 
străduiește să orienteze activitatea 
clubului pe un drum bun șl a reu
șit într-o oarecare măsură s-o fa
că. Deși nu a făcut încă totul pen
tru îmbunătățirea muncii culturale, 
vădește totuși interes și dragoste 
de munca, dar de unul singur... 
dtuhcă-i intr-adevăr grea. Doar to
varășul Bâcăienu Gheorghe îl mai 

ou ajțit# In mungă. Ceilalți membri 
ai consiliului de conducere al 
clubului sînt ptezehțl pe
hîrtie. Nici conducerea elacScatu- 
lui minei nu acordă sprijinul cu
venit

Un 
tâtea 
duca 
didactice din Lenea nu dau pe la 
club decît... la zile mari.

Oamenii muncii din Lonea aș
teaptă să-i vadă din nou pe scenă 
pe artiștii amatori, ei vor să par
ticipe la cît mai multe acțiuni fru
moase, interesante, atractive !

muncii culturale.
aport substantial in activi- 

culturaia a clubului îl pot a- 
cadrele didactice, dar cadrele

D. GHIONEA
,ș

forma mai multe 
de agitație, for- 

echipe de dansuri, 
și tinere sînt des

lural-artistică pa șantierele de 
construcții s-au obținut unele re
zultate bune. Totuși acestea sînt 
sub posibilități. Se desfășoară în 
genere o activitate cultural-artis- 
tică sporadică, neplanificată. In 
majoritatea cazurilor activitatea 
eultural-artistică a fost redusă la 
cîte un program de brigadă sau 
o conferință. Or pe șantiere sînt 
create toate posibilitățile pentru a 
se duce o muncă susținută. Bu
năoară, se pot 
brigăzi artistice 
mâții de teatru, 
pentru că tineri 
tui. De asemenea, la căminele un- 
de locuiesc muncitorii constructori 
se pot organiza diferite seri dis
tractive cum sînt seri de ghici
tori, de poezie, de lecturi colec
tive, se pot ține recenzii și pre
zentări de cărți, conferințe tehnice 
si de cultură generală, audiții mu
zicale colective, discuții interesan
te între tineri șl muncitorii evi
dențiat! de pe șantiere.

In fața muncitorilor constructori 
stau sarcini sporite care cer un 
bagaj mai mare de cunoștințe pro
fesionale și de cultură. Tocmai din 
această cauză este necesar ca pe 
șantier să se desfășoare o activi
tate cultural-educativă susținută, 
îmbrăcată în forme plăcute, atrac
tive și cu un conținu! bogat Co
mitetele sindicatelor de pe șantiere 
sînt chemate să coordoneze astfel 
munca cultural-educativă îneît ea 
să se ImbunătMteșKă Considerabil.

I
B. IOAN
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FLORILE INIMII

de ce ti veseli oamenii — 
Toma in gînd. Să înde- 
planul ninar in 22 de 
le menții zece luni în

Slmbălil, ultima zi din săptă 
mină. Șutul e și el pe sfirșîte. 
Plivind minuțios Iodul de muncă, 
apoi pe fiecare ortac tn parte, 
Tdkes Toma, șei de brigadă îr. 
sectorul Iii ai minei Uricani, zîm- 
bește în Semn de mulțumire. Lo
cul de muncă a fost armat pfnă 
ia front, sculele curățate și bine 
unse lucesc in tastele, dovedind 
grija de bun gospodar, iar orta
cii iui de lucru care și azi au 
făcut adevărate minuni de hărni
cie. sînt veseli și vorbăreți.

— Au 
iși zise 
plinești 
zile, sa
rîndul evidcnțlăfiior șl sd ii cu 
brigada „cap de afiș" pe graficul 
întrecerii tot de utila lîtnp, e ce
va, Apei se adrela țuturot; .

- - Mergem, băieți ?
thtorclndu-și fețele spre briga

dier, „băieții" zîlttbliâ; iși aran
jară unui aituîa ținuta apoi arun- 
Cindu-Și minerește securile pe u- 
tneri porniră spre ziuă cu pas 
tineresc.

de odihne. Fără nori, boita 
anunța timp frumos. Intr-o 
impecabilă, minerul Takes 
se îndreptă spre club. Pe 
era animație. Un grup de 
veniți să viziteze disperi- 
medical aștepta disciplinat

benscă. Deodată un zgomot pater
nii venit din spate u făcu ed 
întoarcă capul. Sptriați de cine 
știe ce lucru doi cbî de la o că
ruță cu Un, coborau intr-o goa
nă nebună panta din fața dis- 
penSaralul. Toma simți d puterni
că stringers de initM, Viață co
piilor se afla in primejdie. Nu 
era timp de ezitare. Ochii, min
tea, mușchii minerului se pregă
teau de intervenție. Uh soit, cî- 
tevti Strigăte, un măre efort, ne
chezat ascuțit de cai, serfșnete 
Ie roți, apoi căruța, abătută din 
drum de o mină viguroasă, trecu 
la un metru depărtare de grupul 
copiilor.

..Izgonind intuhețiciil, zorile au 
trezit oamenii la tlreburi. începu 
o nouă sdpldftllnă de lucru, Co- 
borînd scările blocului in care lo
cuiește, T&keș Tonta se îndrepta 
voios spre mină. Pe drum, nu
meroși păttnți și copii, sfătuiți 
parco dinainte, U oferiră flori. 
Srațele minerului se umplună eu 
ele. De fapt — spunea careva 
dintre mame — aceste flori
sini flori Obișnuite. Coloritul lor g 
gingaș s-a format ia căldura te- g 
cuhoștinfei inimilor noastre. Ele - 
ăU fost parcă anume crescute pen
tru cei cărora dau dovadă de 
curaj și abnegație atît în adîncuti 
cit și ia ziuă.

„Lavandă* 
prin conducte 

(Uftaare din p*|. l-a)

care chimia le nuthește ОШе-₽«
Mde, trepineoi sau іапінй, pertu- 
mietul trebuie să creeze aroma 
trandafirilor, violetelor, ismînului; 
migdalelor amara... Or, loate aces
tea cer 
Căutări, 
ed prin 
mute și 
Unctniizeazd. durează 
an. Urmează operația 
cerate — care nu ține mai puțin 
de 30 tile. Este timpul In care 
aromele îșt rotunjesc mirosurile, 
devin adevărate patlumuri.

multe luni de răbdate șl 
Bătălia fizică și ctiiffli- 
eate mateni/e
filatoare se

prime atO- 
dizolva, se 
aproape un
de pretua-

tl-a Insein- 
nouă unitate 
a țării. Ha a 
unei noi in» 
sate sini le- 
intreprinderi: 

produse

rf?Sr-«W^T Jt

Astăeî pe stadionul „23 August" • 
4m Capitulă, echipa selecționată 
olimpică de fotbal a R. P. Romine 
•usțifle o îrstîlnire amicală in 
campania reprezentativei olimpice 
e Iugoslaviei. Intilnirea suscită un 
interes deosebit deoarece în eeîlipa 
oaspete figurează b serie de interna 
țîonall valoroși ca Belin, Samardzic, 
fcambata și alții In acest joc echi
pa noastră va avea următoarea 
componenta: Ddtcu, Popa, Nun- 

weillet ІП, Ivan, Petru Bmil, Kozska,

Constantin, MaoelMtte,Pîrcalab,
ȚlraovBlcu (Setedal), Hajdu. Jocul 
începe Ia ora ÎS.

Stațiile hoastrfe de radio vor 
transmite eu Începere din jurul e- 
rei 15 întreaga desfășurare a me
ciului de fotbal dintre echipele o- 
lirnpice Me R. P. Rotnîne și Iugo
slaviei. Transmisiunea ее va f*ce 
pe programul 1.

Tot astăzi Insă ia Belgrad ie Ш- 
tilne&c echipele secunde 
ale celor două țări.

Ш ивдиіШ» rtnt№H le toi

nu

& romi

Hie 8
8
8
8
8
8
8

...ZI
azurie 
ținută 
Tonta 
drum 
copii 
sărut
în fața clădirii acestuia. Seriozi
tatea puștilor 11 făcu să zîm- A. NlCHIIOREI

Fabrica „Măcui roșu1 
fief pur Șl simplu o 
pe bafta industrială 
consemnat nașterea 
dust/ii. De produsele 
gete șl alte tinete
fabrici de săpunuri, de 
cosmetice șt altele cate in pre
zent produc sute de tone de să
punuri fine, creme și lațluni, paste 
de dinți, rujuri, pudre, farduri și 
alte produse igienice de larg: con
sum.

Am numărat în ziua aceea, la 
„Macul roșu1', aproape 280 de sor- 
t mantei „JubLeu", „București", 
„Lovmndtt ambmtă“, „Fiori de 
mai' și cile altele, repartizate in 
impresionanta cifră de 11 milioa
ne sticluțe anual. Așezate intr-o 
vitrină, mulțimea de sticluțe colo
rate. pate un detașament în tnarș, 
pornit sa dea lUtnii ambianță odo- 
ranta cea inai plăcută, Și se pate 
că aceste detașamente cuceresc 
victorie după 
scrisori venite 
confirmă acest 
ale celor mai
ion, colectiviști, intelectuali. Mul- 
furnir 1 exprimate 
trainică iar mă de 
sensul — rață de 
ttibuit șr ridicat
nească la rangul de industrii, Căci 
ei — cosmeticlenii - ripostind de
zinteresul cu care a fost 
în trecut in țară noastră 
îamură, au reușit, în numai 
sal ațungă din urma țări cu 
In fabricarea par fumurilor.

Alei, ia casa lot, muncitorii 
putfumieri pat niște albine cate, 
cu tenacitate, culeg nectarul ilo- 
ibor, Este impresionantă perseve
rența Întregului colectiv de mun
ca de a crea noi sortimente de 
cantate superioara, m fabrică ahi 
oftat со principalul obiectiv este 
acum matirea persistenței patiu- 
mutilot de ia 8 ia 12 ore. Munci
toarele Gtarollța Ene șl Flotica 
Rusu, două dinlte fruntașele secției 
de premacerare, m-au asigurat că 
acest succes va ii sărbătorit cu- 
tind.

Stadionul Republicii va găzdui 
astăzi dimineața de la ara 10 fi
nalele campionatelor 
de box. In ordinea celor 
gorii vor lupta pentțu 
tricoutilor de 
rele perechi:

camoioni
D. Davidescu

republicane
10 cate- 

cucerirea 
urinătoa-

C

Grtidu; N.
Gh. tottu-

C. NUfUiM-

BuZUliUC/ N. Puiu — C. 
Moldovean — P. Vanee; 
tuț — M. Băloiu; I. Mihallk 
Popoacă; V. Nfirze 
cu; I. Olteanu — P. Мігсйзсіі,- I. 
Monea — Mi Mariuțăn; Șt. Caj*n
— M. Nicolau șl M. Ghtotehtebl
— V. Mariuțan.

[gictnii iBttriitliHl te fir
(Agerpres).

zile în meciul de tir
BERLIN 26
După două

Steaua București — V&rwarts Leip
zig din cedrul concursului inter
național care ee desfășoară la 
Leipzig trăgătorii romîni conduc 
eu scorul de 34—32 puncte. Proba 
de arms liberă calibru redus 3x40 
focuri a fost cîștigată de maestrul 
emerit al Sportului Iosif Sîrbu Ca-

z.

re а totalizat І 145 puncte. El a 
fost urmat de coechipierul său Ro
taru cu același număr de puftete. 
Kosert (VorWarts) s-a clasat pe 
locui 3 — 1 142 puncte. Iată învtn 
gătorii pe poziții : culcat Lehnert 
(Vorwarts) 395 puncte; genunchi 
Kosert (Vorwarts) 389 puncte; pi
cioare : Rotaru (Steaua) 367 puncte.

(Agerpres)

©

victotie. Numeroase 
pe adresa tabricii 
lucru, sînt atestări 

,argi mase : munci-

MERITA SĂ FIE AJUTAȚI!

prin cea mal 
manifestare ~- 
eei ce au can

ea urneiica romi-

privită 
această 
15 ani, 
tradiții

ția sportivă „Utilajul" precum 
comitetul sindicatului de
U.R.U.M.P. să acorde însă
mult sprijin acestui sport. Jucăto
rii au dovedit multă voință și dis
ciplină pe teren, Merită să fie a- 
jutttți.

și 
la 

mai

M. BARA

Utilajul Petro-

evidentă faptul 
popice doborîte 
Îndeajuns dile-

Pe zi ce trece frigul se face simțit tot mai mult, vestind apropie
rea iernii. Coșurile centralelor termice din noile cartiere ale Petro- 
șaniului au început să fumege, semn că în apartamente se dă căldură. 
Fotoreporterul nostru l-a surprins pe tîflărul șef de schimb Ciumăr- 
neanu Vasile mînuind cu îndemînâte instalația de distribuire a apei 

calde de la noua centrală termi
că dată anul acesta în folosință în 
cartierul Livezeni de la care pri
mesc căldură 600 de apartamente.

©

Ш atl liaiitajl йш tari 
ртішіИ io parii 

(Urmare din pag l-a)

I

Pe arena de popice a Asociației 
sportive „Utilajul" din Petroșani a 
avut loc întîlnirea popicarilor de 
la U.R.U.M.P, Cu cei de la mina 
Vulcan. Concursul între cele două 
echipe 'a luat sfirșit cu un scor fa 
vorabil echipei minerilor din Vul
can. Cei „șase" din Vulcan .au 
doborît 4 666 popice față de 4 514, 
doborîte de către 
șani.

Trebuie acos în 
că diferența de 
(152) nu reflectă
renta de valoare dintre cele două 
echipe. Echipa din Vulcan putea 
să facă mult mai mult, dacă luăm 
în considerare faptul Că este o e- 
chipă compusă din jucători cu 
multă experiență In acest sport. 
Altfel se pune problema la echipa 
„UtHajul" din Petroșani, echipă 
nou formată — ai cărei Jucători 
au jucat cu mult elan. Este de re
marcat Jocul prestat de Stroez Lu
dovic (779 popice 
bo Ladislau cate 
lemne.

Este necesar ca

doborîte) și Sza- 
a doKorît 824

In vittor ййОСІа-

LA ȘCOALA PROFESIONALĂ DIN LUPENI

tnult tu 
Pfidurean 

Grădinarii 
candidați-

dureanu Iosif, Веха Nicolae șl al
ții au fost ajutați de comuniștii 
Biro Iosif, Lobonț Aurel, Cosma 
Rudolf, Glodeanu Iuliu să-și ridice 
nivelul politico-ideologic precum 
și calificarea profesională. Ajutați 
îndeaproape de membrii de partid 
tinerii Șenk Rudolf, Vesa Virgil, 
au fost primiți nu de 
partid, iar Befeș Ștefan, 
Iosif, Pastor Augustin, 
Gheorghe în rîndurile 
lor de partid.

In lelul acesta rttldurlle Orga
nizației de bază au crescut și s-au 
întărit lună de lună. De la ulti
mele alegeri și pinfi în prezent 
organizația de bază a primit 29 
de membri și candidați de partid. 
Important este că cei primiți fac 
parte din rîndurile celor mai butii, 
mai vrednici și mai înaintați me
seriași.

întărirea continuă a organiza
ției de bază prin primirea tn rîn
durile sale a celor mai vrednici 
și mal înaintați meseriași a avut 
o lnriurlre pozitivă asupra între
gului proces de producție, astfel 
incit s-a putut face o repartizare 
judicioasă a membrilor și candt- 
da iilor de partid la locurile hotă- 
rftoare ale procesului de produc
ție, sporind in acslași timp ca* 
) . citatea de mobilizare a întregu
lui colectiv la îndeplinirea sarci
nilor ce producție și angajamen
telor de întrecere.

O bogată activitate educativă
îndrumat de către biroul orga

nizației de partid, comitetul U,T.M. 
de la Școala profesională din Lu- 
peni desfășoară o bogată activi
tate educativă in rîndurile elevilor.

De curind comitetul U.T.M. a 
întocmit Împreuna eu comitetul 
sindicatulu și eu conducerea șco
lii un plan comun de acțiune în 
care sînt cuprinse principalele ac
tivități cultural-educative ce se 
vor desfășura în primul trimestru 
al acestui an de invățănrint cu 
elevii școlii. Redăm pe scurt, cîteva 
din acțiunile educative ce se vor 
desfășura la școala profesională 
din Lupeni.

Preocupare pentru calificarea 
ffiuncitori-or de (nîlne

Elevii din anul I fac cunoștință 
cu primele noțiuni ale meseriei în 
atelierul de lucrări practice al șco
lii. Aici, conducerea școlii a re
partizat pe cei mai buni maiștri, 
oameni cu o bună pregătire teore
tică și practică, buni pedagogi cum 
sînt comuniștii Harabagiu Petre, 
Gado Iuliu și alții. La sfîrșitul fie
cărei luni, prin grija comitetului 
U.T.M., organizațiile de bată ale 
școlii întrunite în adunări gene
rale analizează felul cum tinerii

cu Cărți și selecționați în brigada 
artistica a școlii. Majoritatea tex
telor din programul brigăzilor ar
tistice sînt compuse de către 
membrii cercului literar condus de 
tov. profesor lotiesCu Constantin. 
Printre cei mai 
ăi cercului se 
Ribiceanu Sabin, 
Cisttiaș Silviu.

Duminicile se
sportive. Comitetul sindicatului și 
comitetul U.T.M. organizează între
ceri Intre clasele aceluiași an sau 
intfe ani de studiu, cum sînt лае- 
cîurl de fotbal, volei, concursuri 
cH șah, tenis de masă etc.

faianțați membri 
numără și

Purcaru
elevii 
loan,

Încheie cu jocuri

conducerea sec to
ile repartizați pe 
calificați. Sesizat, 
a Intervenit la

Iși însușesc cunoștințele practice, 
modul cum au efectuat ei lucrările 
practica $i disciplina elevilor în 
timpul lucrului.

La aceste adunări se ivesc une
ori probleme ce se cer a fi rezol
vate grabnic, De exemplu, la o 
asemenea adunate, elevii Făgaș 
Cornel $1 Pleșa Ludovic, car* își 
făceau practica la sectorul de tran
sport al minei Uricani, și»au ma
nifestat nemulțumirea fată de fap
tul că sînt utilizați la munci au
xiliare de către 
rulai, in loc să 
lingă muncitorii 
comitetul U.T.M.
timp pe lingă conducerea statoru
lui șl problema s-a soluționat in 
spiritul cerut.

* * Iși Mltivă tatatal
Elevii, în funcție de înclinațiile 

șt aptitudinile pe car» le au, sînt 
încadrați în formații artistice de 
amatori sau echipe de Sport. In 
fiecare duminică, conform planului 
comun de acțiune, se desfășoară 
numeroase activități cultural-spor
tive. In prezent, evenimentul tul- 
tural cei mai important îl consti
tuie concursul brigăzilor artistice 
p« d*s*. Cei car« sa vor claăa 
pe primele locuri vor fi premiețl

Se distribuie bursele
Ca rezultat al muncii educativ* 

cu elevii, la școală s-a format și 
se dezvoltă o disciplină liber 
simțită. Ca dovadă, nu de 
conducerea școlii sprijinită 
comitetul U.T.M. ă introdus 
mijloc nou 
lor prin 
tși iau 
pupitru, 
fiecare 
numelui
fost introdus acăst sistem 
mt nici o dată neclarități, 
sele sa distribuie mult mai rapid.

coh- 
mu’t 

de 
un

distribuirea burse- 
autâaervir*. Elevii bursieri 
pilcurile cu bani dintr-uti 
După c*-și numără banii, 
elev iscălește în 
într-un tabel, De

dreptul 
Clnd a 

nu s-au 
iar bur-

j

28 octombrie
PROGRAMUL I. 7,10 Cîntă ta

raful Căminului cultural dîri co
muna Morareni, regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, 8 00 Sumarul 
ziarului Scînteia, 8,30 Mici piese 
simfonice de compozitori belgieni, 
9,00 Duete din operele comice. 
10,23 Muzică ’distractivă, 11,05 
Piese instrumentale și vocale, 12,00 
Muzică de balet, 13,10 Muzică u- 
șoară, 14,00 Din eînteede și dan- - 
șurile popoarelor, 14,32 Noi înre
gistrări de muzică rominească, 
15,30 Concert de estradă, 16,15 
Vorbește Moscova!, 17,13 Piese 
pentru pian de Chabrier, 18,10 
„Sub steagul glorios al lui Lenin" 
— program de cîntșce, 18,30 „Me
lodii dragi" — muzică ușoară, 
20,10 Melodii populare, 20,55 Muzi
că ușoară de Nicolae ChircUÎescu, 
22,20 Muzică de datis. PROGRA
MUL II. 10,10 Muzică corală 'Cla
sică, 10,30 Piese simfonice de com
pozitori romîni, 11,15 Cu scriitorii 
pe drumurile țării 
12,05 Călătorie i
Din operele lui Lortzing, 14,05 Din 
creația de opereta a compozitorilor 
noștri, 15,00 Muzică populară in
terpretată de Dumitru Băiășoiu, 
Victor Bulzan și Constantin Bu
suioc, 16,30 Interpreți în studio, 
17,00 Soliști și formații artistice da 
amatori — muzică populară, 18,45 
Citită corul de copil al Radiotele- 
viziunii, 19,00 Tangouri și vaWUri 
de estradă, 19,40 Cîntece și joCUri 
populare interpretate de Ana Pa- 
câtiuș șl Ion Lăceanu, 21,20 Ta- 
rahtele, 22,00 Muzică de daas.

i: In Bărăgan,
muzicală, 13,00

Ѳ

CitwtntxloQHup Г

28 octombrie
Petroșani — 7 Noiembrie: For

tăreață pe Rin ; Republica : Dintele 
de aur i Petrila : Fata
eram prieten ,- Vulcan : 
nista i Lupeni: Noapte 
loara.

cu саге
T«l*fo- 
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Ședinfa Comitetului Politic Special Intepviul acordat de L. Pauling
NEW YORK 26 (Agerpres).
In ședința din 25 octombrie a 

Comitetul Politic Special al Adu
nării Generale a O.N.U., delega
tul Republicii Chile, E. Bernstein, 
a condamnat politica de apartheid 
dusă de Republica Sud-Africană, 
calificînd-o drept „crimă împotriva 
umanității".

„Organizația Națiunilor Unite, a 
adăugat el, a epuizat în mod prac
tic întreaga rezervă de vocabular, 
înfierînd și condamnînd politica 
de apartheid și represalii dusă de 
autoritățile Republicii Sud-Africa- 
ne". Simpla confirmare a faptului 
că rezoluțiile precedente au fost 
călcate în picioare de guvernul 
Republicii Sud-Africane, a spus de
legatul Republicii Chile, nu rezol
vă problema. A sosit timpul ca 
Consiliul de Securitate să ia mă
surile ce se impun împotriva Re
publicii Sud-Africane.

In aceeași ședință, au mai luat 
cuvîntul reprezentanții Siriei, S.U.A., 
Pakistanului, Greciei, Argentinei, 
R.S S. Bieloruse, Venezuelei și Re
publicii Malgașe.

In cuvîntarsa sa delegatul Bie-

lorusiei, P. E, Astapenko, a subli
niat că măsurile împotriva R.S.A.. 
prevăzute de rezoluția adoptată 
anul trecut de Adunarea Generală 
a O.N.U. ar fi fost eficiente dacă 
toate statele le-ar fi tradus în via
tă. Dar unele state occidentale, 
a spus el, nu fac acest lucru. Aju
torul pe care ele îl acordă R.S.A. 
este egal cu colaborarea cu gu
vernul Verwoerd în promovarea 
politicii de apartheid.

Reprezentantul Pakistanului, Ma
lik Mahommed Kasim, a arătat că 
Pakistanul sprijină cererea се'Лі 
27 de state africane de a se con
voca Consiliul de Securitate pen 
tiu a adopta măsuri suplimentare 
împotriva R.S.A.

Delegatul Siriei, Tarek DjabrL 
a ironizat argumentele reprezen
tanților occidentali care afirmă că 
unica orientare posibilă pentru 
ON.U. ar fi ace sa de a convinge 
pe guvernanții R.S.A. să-și schimbe 
politica. Indulgent vorbind, a ară
tat el, aceasta este ca și cum „lea- 
cuiile băbești ar fi preferate chi
rurgiei". In orice caz, a declarat 
Djabri, apelurile inutile către gu--

-------Q--------
Aetivi&atea misiunii O. N. L. 

în Vietnamul de sud
SAIGON 26 (Agerpres).
Continuîndu-și , activitatea în 

Vietnamul de sud, misiunea O.N.U. 
însărcinată cu anchetarea conflic
tului dintre autoritățile diemiste și 
budiști, a vizitat vineri cîteva pa
gode din Saigon. Relatînd despre 
aceste vizite, agenția americană 
Associated Press transmite :

..Membrii misiunii nu au văzut 
nici un reprezentant al opoziției 
budiste, toți fiind sub stare de a-

rest. Ei au vorbit cu cîțiva preoți 
budiști care sprijină guvernul, dar 
numai în prezenta unor persoane 
oficiale. Ei au fost împiedicați să 
viziteze, așa cum fusese stabilit, o 
a treia pagodă ■— An Quan.

Cele trei pagode, și în special 
An Quan, au fost împînzite cu a- 
genți în uniformă și civili. La An 
Quan o serie de polițiști erau pla
sați în spatele draperiilor și a uși
lor pe jumătate deschise".

---------- ©-----------

Țări africane cer convocarea 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 26 (Agerpres).
încă cinci țări, s-au alăturat ce

rerii celor 27 de state afro-asiatice 
cu privire la convocarea urgentă 
a Consiliului de Securitate care să 
discute raportul lui U Thant, se
cretarul general al O.N.U., despre 
apartheid și să adopte sancțiuni 
suplimentare împotriva Republicii 
Sud-Africane. In prezent, numărul

ne vor insista în Consiliul de Se
curitate nu numai pentru înlătu
rarea apartheidului ci și pentru 
excluderea R.S.A. din O.N.U.

vernul R.S.A. nu fac altceva de- 
cît' să prelungească suferința po
porului sud-african, care aștaaptă 
de la O.N.U. un ajutor eficient.

In intervenția sa, reprezentantul 
S.U.A., Francis Plimpton, a arătat 
de fapt că guvernul său nu do
rește să participe la măsurile 
G.N.U. împotriva guvernului R.S.A. 
El a încercat1 să pună sub sem
nul întrebării drepturile O.N.U. 
de a adopta sancțiuni împotriva 
politicii de apartheid a guvernului 
R.S.A., spuriînd că această politi
că nu constituie un pericol pentru 
pace. După părerea lui, sancțiunile 
O.N.U. împotriva guvernului sud- 
african ar putea „aduce prejudi
cii prestigiului și influenței 
O.N.U ".

------- _=©= —

La Organizația Națiunilor Unite

In Adunarea Generală
NEW YORK 26 (Agerpres).
In ședința plenară din ■ după 

amiaza zilei de vineri a Adunării 
Generale a O.N.U. a luat cuvîntul 
Victor Estenssoro, președintele Bo- 
liviei care a sprijinit propunărea ca 
America Latină să fie declarată zonă 
denuclearizată și a reînnoit propu
nerea Boliviei privind reducerea 
bugetelor militare.

După o scurtă pauză, s-a trecut 
la alegerea unui membru neper
manent în Consiliul de Securitate. 
Mai multe tururi de scrutin pen
tru alegerea principalilor doi can
didați — Republica Socialistă Ce
hoslovacă și Malaya — s-au soldat 
eu balotaj. Deoarece nici unui din 
candidați nu a obținut numărul 
de voturi necesar, votarea a fost 
amlnată.

☆
NEW YORK 26. De la trimisul 

special Agerpres, C. Alexandroaie:
La propunerea delegației chilie

ne, vineri după-amiază Comitetul 
General al Adunării Generale a 
O.N.U. s-a întrunit pentru a dis
cuta problema înscrierii unui nou 
punct pe agenda sesiunii, intitu
lat „Măsuri pentru ajutorarea ță
rilor : Cuba, Haiti, Trinidad-Toba
go, Jamaica și Republica Domini
cană, care au avut de suferit de 
pe urma uraganului „Flora".

NEW YORK 26 (Agerpres).
Linus Pauling, laureat al Premiu

lui Nobel pentru pace, a declarat 
în interviul acordat coresponden
tului din Los Angeles al ziarului 
„Worcher" că următorul pas în 
campania de luptă pentru pace tre-

-------0.

buie să fie crearea de zone de- 
nuclearizate în America Latină, A- 
frica și Asia.

Referindu-se la planurila sale, 
Linus Pauling a spus că jumătate 
din timpul său îl va consacra ac
tivității științifice, iar jumătate 
luptei pentru pace.

Deficitul bugetar al Tailandei
BANGKOK 26 (Agerpres).
Potrivit datelor publicate de 

Ministerul de Finanțe, în anul fis
cal 1962—1963 Tailanda a înregis
trat un deficit financiar de 
1 784 000 000 bahte, ceea ce repre
zintă peste 30 milioane lire ster
line.

Deficitul financiar al Tailandei se 
datorează în mare parte creșterii 
cheltuielilor militare, precum și de
ficitului balanței comerciale exter
ne provocat de dumpingul S.U.A. 
pe piețele tradiționale ale Tailan
dei. In anul financiar care s-a în

cheiat recent, datoria internă șl 
externă a guvernului tailandez a 
fost de 12 700 000 000 bahte. In a- 
nul financiar 1963—1964 guvernul 
tailandez intenționează să-și spo
rească veniturile pe seama impo
zitelor percepute de la populație. 
In acest scop Ministerul de Finan
țe pregătește o „lege specială cu 
privire la impozite". Veniturile 
provenite din impozite în bugetul 
pe amul 1962—1963 reprezentau 
peste 30 la sută din totalul veni
turilor.

------- ©--------
CUVÎNTAREA LUI CHAKELA

CAIRO 26 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la o conferința 

de presă organizată la Cairo, re
prezentantul partidului Congresul 
din Basutoland, S. K. Chakela, a 
declarat că poporul din Basutoland 
cere să i se acorde de urgentă 
deplina independență. In caz con
trar. a subliniat Chakela, vom con-

- = ©---- ---------

Comunicat 
tunisiano- etiopian

TUNIS 26 (Agerpres).
La Tunis a fost dat publicității 

comunicatul comun tunisiano-ietio- 
plan cu privire la tratativele care 
au avut loc între împăratul Etio
piei, Haile Selassie și președintele 
Tunisiei, Habib Burghiba.

In cursul tratativelor, conducă
torii Etiopiei și Tunisiei au exami
nat conflictul dintre Algeria și Ma. 
roc și și-au exprimat speranța că, 
ținînd seama de necesitatea men
ținerii unor relații frățești și de 
bună vecinătate, guvernele Alge
riei și Marocului vor pune capăt 
situației actuale și vor rezolva cu- 
rînd conflictul pe cale pașnică.

tinua cu toate forțele lupta pînă 
la obținerea deplinei independențe.

Chakela a declarat că actualul 
proiect de constituție al Basuto- 
Iandului este necorespunzător r ra 
cerut ca el să fie discutat de tw- 
misia constituțională a Adunării 
legislative pentru oa în el să fie 
incluse toate cerințele poporului. 
El a cerut, de asemenea, ministru
lui coloniilor engleze, Duncan 
Sandys, să convoace în cursul lu
nii viitoare o nouă conferință pen
tru elaborarea constituției Basuto- 
landului și să-și respecte promi
siunea în ce privește acordarea 
independenței acestei țări.

In încheiere, Chakela a chemat 
forțele progresiste din lumea W 
treagă să sprijine lupta dreaptă’^a 
poporului din Basutoland în ve
derea obținerii deplinei indepen
dențe.

statelor care cer convocarea Con
siliului de Securitate în această 
problemă este de 32. Data convo
cării consiliului încă nu a fost sta
bilită.

După cum a declarat Quaison- 
Sackey, reprezentantul permanent 
al Ghanei la O.N.U., țările africa-

-=© =--
Apelul 

lui J. Nyerere
DAR-ES-SALAM 26 (Agerpres).
Cu prilejul Zilei Organizației 

Națiunilor Unite, președintele Tan- 
ganîcăi, Julius Nyerere, a adresat 
un apel radiodifuzat în care cere 
Organizației Națiunilor Unite să-șl 
Intensifice eforturile în vederea 
lichidării tuturor vestigiilor colo
nialismului și rasismului. El a ară
tat, de asemenea, eă milioane de 
africani din coloniile portugheze, 
Rhodesia de sud și Republica Sud- 
Africană continuă să fie privați de 
drepturile lor fundamentale și de 
un guvern reprezentativ.

„Trebuie să cerem Organizației 
Națiunilor Unite, a spus președin
tele Nyerere, să-și ducă la înde
plinire misiunea în aceste re
giuni".

AMSTERDAM. — De cîteva zile, 
activitatea portului Amsterdam este 
paralizată aproape In întregime, 
ca urmare a grevei declarată de 
docheri în sprijinul cererilor de 
mărire a salariilor. După cum 
transmite agenția de știri vest- 
germana D.P.A., numeioase nave, 
care se îndreptau spre Amsterdam, 
au fost silite să-și schimbe ruta 
și să arunce ancora în alte por
turi olandeze.

NEW YORK. — In cadrul unei 
conferințe de presă ținută la Wa
shington, Milton Ames, unul din 
directorii Administrației naționale 
pentru aeronautică și cercetare a 
spațiului cosmic (N.A.S.A.), a de
clarat că cercetările efectuate cu 
ajutorul satelitului „Explorer 16", 
lansat în decembrie anul trecut, 
ale cărui aparate de emisie au 
încetat să funcționeze la 25 iulie, 
au permis să se tragă concluzii 
că meteoriții nu reprezintă un pe
ricol pentru cosmonauții care se 
vor îndrepta în viitor spre Lună. 
El a arătat că din cele 15 000 de 
ciocniri cu meteoriți înregistrate 
de „Explorer 16", numai în 62 de 
cazuri aceștia au traversat pereții 
satelitului, a căror grosime este 
mult inferioară grosimii pereților 
navelor cosmice.

STOCKHOLM. — Ziarul suedez 
„Stockholm-Tidningen" publică un 
articol în care arată că, „Sue

dia are bune perspective în ce pri
vește extinderea comerțului cu 
Estul". „Deși comerțul exterior 
suedez este orientat în special spre 
Vest, aceasta nu poate constitui 
o piedică pentru contactele cu ță
rile socialiste. Suedia are nevoie 
de comerț cu toate țările", conchi
de ziarul.

LONDRA. — Agenția Reuter re
latează că negocierile dintre cele 
opt companii petroliere occidentale 
și țările producătoare de petrol din 
Orientul Mijlociu vor fi continuate 
la sfîrșitul acestei luni la New 
York. După cum se știe, aceste 
negocieri au drept obiectiv mări
rea redevențelor pa care societă
țile exploatatoare le plătesc, ță
rilor producătoare. La sfîrșitul ce
lor 30 de zile de negocieri desfă
șurate la Londra nu s-a ajuns la 
nici un rezultat în această direc
ție.

BUENOS AIRES. — A luat stîr- 
șit greva celor 26 000 de lucrători 
sanitari din Argentina, care a du- 

' rat aproape o lund. Guvernul a 
promis majorarea salariilor.

LAGOS. — O femeie din loca
litatea Lagos a născut recent patru 
gemeni — doi băieți și două fete. 
Atît mama cît și cei patru copii se 
simt bine.

CAIRO. — Mortalitatea infantilă 
în rîndul africanilor din Republica

Sud-Africană este de 5 ori mai 
mare decit în rîndul copiilor co
lonialiștilor europeni. In statele a- 
fricane, la fiecare 1 000 de noi 
născuți, în primul an mor în me
die 126 de copii.

LONDRA. — Conducătorii celor 
trei partide care participă la con
ferința pentru problema constitu
ției Guyanei Britanice — Partidul 
progresist popular de guvernămînt 
și partidele de opoziție Congresul 
național al poporului și Forțele 
Unite — au adresat lui Duncan 
Sandys, secretar de stat pentru re
lațiile cu Commonwealthul și pen
tru colonii o scrisoare, în care se 
arată că în cursul tratativelor din
tre cele trei partide, divergențele 
în privința elaborării constituției 
nu au putut fi aplanate.

MOSCOVA. La Uniunea artiști
lor plastici din U.R.S.S. și-au ex
pus operele grafisianul I. Reiner, 
din Mossova, și pictorul E. Gusei
nov, din Baku, care s-au înapoiat 
recent din Rominia. Ei au vizitat 
Bucureștiul și Constanța și au a- 
dus din această călătorie un nu
măr .de lucrări interesante.

LONDRA. Sub denumirea de 
„grupul 64“ a fost constituită la 
Londra asociația pentru înființa
rea unui teatru experimental al ti
neretului. Grupul își propune să 
recruteze autorii eît și actorii din 
rîndurile tinerilor, iar subiectele 
pieselor vor trebui să trateze pro
bleme ale actualei tinere generații.
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Lucrările din apele 
lacului Topliz

VIENA 26 (Agerpres).
Agenția France Presse 

tează că lucrările pentru 
coperirea misterioasei 
naziste scufundate 
lacului Topliz se
cu succes. Timpul favorabil a 
permis autorităților austriece 
să instituie echipe speciale de 
scafandri care, in tot cursul ) 
acestei săptămini, au explorat < 
cu ajutorul unei sonde acuș- < 
tice fundul lacului. Săptămîna ( 
viitoare vor fi lansați primii 
scafandri spre locul unde se 
presupune a îi comoara.

Intre timp, după cum trans
mite agenția austriacă de pre
să APA, la redacția acestei a- 
genții s-a primit o scrisoare 
din partea unul oarecare Rie
gel, președintele „grupului de 
cercetări a apelor lacului 
Topliz", în' care acesta își a- 
nunță intenția de a face o se
rie de „dezvăluiri senzațio
nale" poliției in legătură cu 
negocierile pe care grupul său 
le-a dus cu un alt grup care 
reprezintă interesele unor per-

j! 
c ( 
I 
ș
5
i 
) 1 xsoane din Eiveția. EI a subli- 

niat că este în măsură să nu- ; 
mească aproximativ 200 de > 
persoane implicate direct sau > 
indirect în afacerea misterioa- < 
sei comori naziste. După cum ? 
transmite agenția France Presse, > 
Riegel a declarat că ei deține ) 
informații prețioase despre e- < 
xistența in mina de la Stein- ( 
berghaus a 1 400 de 
aparținînd celor mai 
maeștri 
sustrase 
dapesta 
tragerii

tablouri 
renumiți 
tablouri 
din Bu-

ai picturii, 
din muzeele 

și Gyor în timpul re- 5 
trupelor naziste. >
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