
I ^олвій J
ftaietdn din toate ț&r*e,tiaiți-v£l •, /

*--- ■ - l 7

@eagul roșu
Organ ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

PI Anul XV 
XX Nr. 4367

Joi
31 octombrie

1963

4 pag. 20 bani

Citiți în pagina IV-a •
* O.N.U.: Ședința Comitetului Politic Special
9 Conferința oamenilor de știință din Orient
4 Prințul Suvanna Fumma a sosit Ia Moscova
® S.U.A.: Votarea unui proiect de lege cu privire la drepturile 

civile
* împotriva segregației în R. S.A.
* Congresul Partidului Socialist Italian

Iarna ne va găsi pregătiți

Succcsc ale minerilor
Rod al creșterii 

productivității muncii
Nu a trecut lună din 

acest an în care minerii 
din sectorul III al minei 
Lupeni să nu extragă 
sute de tone de cărbune 

4 cocsificabil peste pre
vederile planului- Acest 
lucru se datorește fap
tului că conducerea sec
torului, sub îndrumarea 
organizației de partid, 
muncește tu perseverentă 
pentru traducerea în via
tă a planului de măsuri 
tehnico-organizatorice.

Toate acestea precum 
și folosirea rațională a 
utilajelor din abataje au 
făcut ca minerii secto
rul..® III să realizeze o 
productivitate sporită. De 
pildă, brigăzile de mi

neri conduse de frații 
Ghioancă loan și Sabin, 
precum și cele ale co
muniștilor Petre Cons
tantin, Aslău loan și al
tele au realizat luna a- 
ceasta o productivitate 
de 4—5 tone cărbune pe 
post. In felul acesta 
productivitatea planificată 
pe sector a crescut cu 48 
kg. cărbune pe post.

Rod al creșterii pro
ductivității muncii sînt 
cele peste 33 000 tone 
cărbune extrase în acest 
an peste plan. Numai în 
luna octombrie a.c., co
lectivul sectorului a tri
mis cocsarilor patriei 2183 
tone cărbune peste plan.

ing. NICOLAE NICORICI 
șeful minei Lupeni

Din abatajele sectorului

Recent, în cadrul secției de reparații electrice din 
Vulcan a fost înființat un atelier pentru încercarea 
siguranței echipamentului de protecție contra elec
trocutării.

IN CLIȘEU : Tonta Florian, electrician specialist, 
executînd în noul atelier încercări privind siguranța 
unor echipamente de protecție.
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La începutul acestei 
luni, minerii sectorului 
II al miri ai Âninoasa' nu 
stăteau prea bine cu pla
nul. Acest lucru a consti
tuit obiectul unei șe
dințe de analiză a con
ducerii sectorului. Cu a- 
cest prilej s-au stabilit 
măsuri concrete privind 
sprijinirea brigăzilor.

Sprijinul acordat de 
inginerii, tehnicienii, și 
artificierii sectorului bri
găzilor de mineri, precum 
și aprovizionarea la timp 
a acestora cu material 
lemnos, vagonet'e goale 
s-a concretizat prin ex
tragerea în fiecare zi a

Economii la
Lupta pentru economii 

constituie unul din obiec
tivele principale ale co
lectivului minei Petrila. 
In abataje, pe galerii, la 
suprafață, peste tot oa-

zeci de tone de cărbune 
peste plan. De la înce- 

‘pîitul lunii și pînă ieri? 
dimineață, minerii secto
rului II au trimis la zi
uă 512 tone cărbune 
peste sarcinile de pro
ducție. In cursul celor 10 
luni trecute din anul cu
rent, din abatajele secto
rului au luat drumul pre- 
parației Petrila 1928 tone 
cărbune peste indicato
rul de plan.

Cele mai frumoase rea
lizări în întrecerea so
cialistă le-au obținut mi
nerii din brigăzile con
duse de tov. Asmarandsi 
Augustin, Kibedi Fran- 
cisc, Hegeduș Dănilă.

prețul de cost
gospodari, minerii și me
seriașii din sectoarele 
exploatării au obținut în 
cele trei trimestre ala a- 
nului 918 000 lei econo
mii la prețul de cost al

Seară de odihnă 
pentru constructori

Zilele trecute construe 
torii șantierului din Lu- 
peni au venit în număr 
mare la seară de odihnă 
organizată la club pentru 
ei.

In cadrul serii de odih
nă brigada artistică da 
agitație a șantierului a 
prezentat un program in
titulat „Momente vesele 
cu aspecte de pe șan
tier". Brigada artistică de 
agitația a scos în eviden
ță rezultatele obținute de 
brigăzile conduse de San
du Tudor, Berciu Gheor- 
ghe, Alexandrescu Cons
tantin, Hărănguș Ariton 
care consecutiv sînt 
declarate evidențiate în 
întrecerea socialistă. De 
asemenea, a scos în re
lief modul exemplar cum 
se ocupă de rezolvarea 
problemelor pe șantier 
tov. ■ Vasian Cornel șt 
ing. Beloiu Nicolae care 
se bucură de

pe șantier. Nu în același 
fel s-a vorbit despre to
varășii Dodoc Ștefan, 
Curca loan, Pulbere. Ni
colae care datorită lipsei 
de interes și a delăsării 
de mai multe luni nu-și 
realizează sarcinile de 
plan.

De asemenea, brigada 
a satirizat pe meșterul 
Clianale loan pe Ughiur 
Virgil și Achim loan, ins
talatori caloriferiști care 
in timpul lucrului obiș
nuiesc să bea nerealizîn- 
du-și sarcinile și lucrările 
pe șantier.

După programul brigă
zii la reușita căruia au 
contribuit Mărgărit Con
stantin, Adela Duță, Că- 
praru Gheorghe și alți 
constructori, a urmat dans 
și voie bună.

PETRE PALIVAN 
corespondent

In perioada ce 
s-a scurs din acest 
an, colectivul mi
nei Lupeni a dat
peste sarcinile de plan peste 50 000 
tone cărbune. Față de aceeași pe
rioadă a anului trecut au fost ex
trase cu 100 000 tone mai mult 
cărbune. Succesele obținute de co
lectivul nostru se datoresc bunei 
organizări a locurilor de muncă, 
aprovizonării cu materiale și vago- 
nete goale a brigăzilor, aplicării în 
practică, cu perseverență a planu
lui de măsuri tehnico-organizatori
ce, precum și entuziasmului cu 
care a muncit întregul colectiv 
pentru traducerea în viață a sar
cinilor trasate de partid. Pe baza 
introducerii tehnicii noi, a organi
zării muncii în mod judicios, pro
ductivitatea muncii a crescut pe 
exploatare în acest timp în medie 
cu 60—70 kg. cărbune pe post, 
ceea ce ne-a permis ca la prețul 
de cost să realizăm economii ce 
depășesc suma de 2 000 000 lei.

Pentru a asigura ritmicitatea pro
cesului de producție, și pe perioa
da de iarnă, sub îndrumarea corni- 
telului de partid au fost luate o 
seamă de măsuri tehnico-organi
zatorice și administrativ-gospodă- 
reșli, menite să prevină eventua
lele strangulări fn procesul de 
producție, respectiv în transporturi, 
cauzate de intemperiile iernii.

Experiența anilor trecuți ne-a 
dovedit cît este de necesar ca pre
gătirile de iarnă să se facă din 
timp și cu toată răspunderea. La 
întocmirea planului pentru pregă
tirile de iarnă au fost consultați 
muncitorii cu experiență îndelun
gată, comitetele Secțiilor sindicale, 
organizațiile U.T.M., bine înțeles, 
cu sprijinul concret al organiza
țiilor de partid. Planul pregătiri
lor de iarnă in bună parte a și 
fost realizat. Măsurile tehnico-or
ganizatorice ca și cele administra- 
tiv-gospodărești, repartizate pe 
responsabilități și cu termene de 
execuție au fost analizate în ple
nara comitetului de partid a mi
nei ținută nu de mult. Cu spriji
nul Direcției comerciale a C.C.V.j. 
ne-am propus ca pînă Ia data de 
1 decembrie 1963, să asigurăm a- 
provizionarea cu stocuri tampon 
la lemn de mină, armături T.H., 
carburanți și lubrifianți, nisip, ba
last, ciment etc. S-a făcut reame- 
najarea atelierului de reparat lo
comotive electrice, s-a preconizat 
schimbarea culbutorului rotativ 
nr. 1, repararea culbutorului nr. 2

și a lanțului ele
vator din circui
tul de la suprafa
ță. S-au luat mă

suri pentru montarea celui de-al 
doilea culbutor vibrant, repararea 
instalației pentru dezghețarea cu
pelor de funicular, cît și pentru 
schimbarea pilonului nr. 4 de la 
funicularul nr. 3, ungerea pe timp 
geros a vagoanelor cu vaselină 
amestecată cu ulei. Se va repara 
acoperișul stației unghiulare a fu- 
nicularului Ileana și se va construi 
o instalație pentru dezghețarea cu
pelor de la funicularul nr. 4—5.

S-au luat măsuri pentru a pune 
in stare de funcționare ascensorul 
vertical de Ia funicularul 4—5. Pe 
baza unui grafic se efectuează re
pararea și amenajarea liniilor fe
rate din subteran și de Ia supra
față. De asemenea, s-au luat mă
suri pentru reamenajarea liniilor 
ferate din incinta principală a mi
nei și de Ia halda Jiu. Tot aid va 
fi asigurat spațiul necesar pentru 
haldare.

S-au luat măsuri pentru întreți
nerea galeriilor de transport și a 
canalelor de scurgere a apelor, 
repararea podețelor pentru canale, 
amenajarea uscătoriei de nisip 
pentru locomotive, schimbarea 
stîlpilor necorespunzători la linia 
aeriană, revizuirea instalațiilor de 
aeraj, a motoarelor cu combustie 
internă, izolarea termică a conduc
telor de apă și aer comprimat pen
tru protejarea lor împotriva în
ghețului.

Serviciul administrativ-gospodă- 
resc s-a îngrijit din timp ca Ia 
baia muncitorilor, la cantină, că
mine muncitorești să se ia măsuri 
privind repararea și renovarea a- 
cestora in,așa fel ca peste tot iar
na să ne găsească pregătiți.

In parte căminele au fost zugră
vite și reparate, dotate cu mobi
lier nou, s-a introdus încălzirea 
centrală, iar la cantina muncitori
lor s-au executat reparațiile nece
sare pentru depozitarea în bune 
condițiuni a alimentelor etc.

Avem garanția că planul pregă
tirilor de iarnă, odată tradus In 
fapte, va asigura desfășurarea rit
mică a procesului de producție, a- 
chitîndu-ne astfel de sarcinile tra
sate de partid, de a da patriei 
noastre socialiste mai mult cărbune 
cocsificabil, de calitate bună și la un 
preț de cost scăzut, știind că în 
anul viitor sarcinile de plan ale 
minei Lupeni vor fi și mai spo
rite.

menii folosesc cu grijă 
materialele, utilaj el e.

Dînd dovadă de buni

producției, cu 318 000 lei 
mai mult decît ■ angaja
mentul anual.

-- 

stima și a- 
precierea mun- 
eitorilor de

Harnică, conștiincioasă îh muncă, politicoasă cu cei pe care-i 
deservește — așa o cunose minerii de la Lupeni pe Hențu Maria 
muncitoare în secția de măști auto salvare.

IN CLIȘEU: Muneitoarea Hen țu Maria la locul de muncă.
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Se traduc în viață prevederile contractului colectiv
Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingineri de la preparația 
Lupeni a reușit să depășească în 
primele 9 luni din acest an urmă
torii indici de plan: la producția 
recepționată cu 2,5 la sută, la pro
ducția supusă preparării cu 2,4 la 
sută, la producția netă cu 3,9 la 
sută, la cărbune special pentru 
cocs cu 1,5 la sută, la recupera
rea globală cu + 1,1 puncte.

Aceste succese se datoresc în 
mare măsură preocupării comite
tului sindicatului și conducerii 
prepar,ației pentru traducerea în 
viață a planului de măsuri tehnico- 
organizatorice, prin aprovizionarea 
ritmică a secțiilor cu materiale și 
piese de schimb, prin ridicarea ea- 
ltficării profesionale a muncitori
lor și prin realizarea altor obiec
tive prevăzute în contractul co
lectiv. Așa spre exemplu, din cele 
91 de angajamente reciproce pre
văzute în contractul colectiv pe 
acest an, pînă în prezent au fost 
realizate 76,- cele 29 angajamente 
scadente pe primele . trei trimestre 
au fost realizate integral.

.Prin introducerea tehnicii noi în 
procesul de preparare, randamen
tul spălătoriei a crescut de la 92,15 
(cît era în aceeași perioadă a a-

nului trecut) la 92,3,- productivi
tatea muncii pe cap de salariat a 
crescut de la 341 000 lei la 349 000 
lei, iar economiile la prețul de 
cost au sporit la 390 000 lei.

Comisia eultural-educativă de 
masă a ținut numeroase conferințe 
tehnice, politice și de cultură ge
nerală printre care amintim: 
,,Noutăți în problema limpezirii a- 
pelor reziduale la preparațiile de 
cărbuni", „Realizări ale regimului 
democrat-popular în regiunea Hu
nedoara", „Forma și dimensiunile 
pămîntului" și alte asemenea con
ferințe.

Un capitol important din con
tractul colectiv îl constituie pro
blemele de protecție a muncii. Ac
tivitatea comitetului sindicatului 
pe această linie s-a desfășurat 
prin comisia de protecție a mun
cii și inspectorii obștești din gru
pele sindicale. Prin aceste organe 
a fost urmărită îndeaproape crea
rea condițiilor optime de muncă; 
de asemenea, s-a urmărit realiza
rea propunerilor făcute de munci
tori în cadrul consfătuirilor de 
producție. Pînă în prezent s-au 
completat balustradele de siguran
ță de pe planșeele superioare, s-au 
montat apărătoare metalice la mo

toarele electrice, s-au executat mai 
multe podețe de izolare contra e- 
lectrocutării etc.

In activitatea pentru traducerea 
în viață a prevederilor contractu
lui colectiv se manifestă și unele 
lipsuri. Ele au reieșit cu ocazia 
ședinței de analiză ținută recent 
de comitetul sindicatului. Astfel, 
se constată că nu întotdeauna se 
respectă N.T.S.-uI. Comitetul sindi
catului a propus ca orice încăl
care a N.T.S. să fie discutată în 
grupa sindicală, dezvoltînd prin a- 
ceasta simțul de răspundere al fie
cărui angajat.

Este necesar ca atît comitetul 
sindicatului cît și conducerea în
treprinderii să organizeze o temei
nică muncă de urmărire a realiză
rii angajamentelor reciproce din 
contract, să popularizeze stadiul 
de realizare a acestora. In felul a- 
cesta colectivele de muncă din 
secții vor avea posibilitatea să 
cunoască cum se realizează fiecare 
angajament în parte.

SEVER COMAN 
președintele comitetului sindicatului 

preparația Lupeni
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Grija sporită - gospodăririi imobilelor!
Preocupări ia ordinea zilei

Interviu cu tov. Gheorghe Vîjdea, directorul I.L.L. Petroșani
Zilele tot mai reci ale lui oc

tombrie ne reamintesc apropierea 
anotimpului friguros. Este nimerit 
st ne gîndim la modul in care 
sînt pregătite locuințele pentru a- 
cest anotimp, cum se desfășoară 
pregătirile de iarnă în cadrul sec
torului locativ. Pe această temă 
am avut o convorbire cu tov. Vîj- 
dea Gheorghe, directorul I.L.L. Pe- 
troșani, unitate care răspunde în 
primul rînd de gospodărirea spa
țiului locativ. Iată convorbirea 
noastră.

Care este preocuparea Între
prinderii de locuințe șl localuri în 
domeniul pregătirilor pentru iarnă ? 
In cadrul întreprinderii noastre 
s-a întocmit din timp un plan de 
măsuri cuprinzind prevederi con
crete în vederea pregătirilor de 
iarnă. O bună parte din aceste 
prevederi au și fost duse la înde
plinire. In acest timp s-au execu
tat lucrări la 1700 de obiective, 
îndeosebi reparații interioare în lo
cuințe. Să amintim doar cîteva: 
schimbări de dușumele, de tftnplă- 
rii (uși, ferestre), repararea de a- 
coperișuri și coșuri de fum, aubzi- 
diri. Au fost verificate și reparate 
instalațiile de iluminat, centralele 
termice de la blocuri, au fost 
schimbate grătarele de la focarele 
cezanelor.

Rezolvarea cu atenție și opera
tivitate a cererilor populației este 
una din cele mai importante sar
cini ce trebuie să preocupe în pre
sent sectoarele I.L.L. in această 
privință merită evidențiate, mai 
ales, sectoarele Lupeni și Vulcan. 
Sectorul Lupeni, bunăoară, a re
zolvat 1170 de cereri din cele 
1 400 cîte i s-au adresat în acest 
an, restul fiind în curs de rezol
vate. Nu același lucru se poate 
spune însă de sectorul Petroșani 
care din 1500 de cereri a rezol - 
vat abia 700, deci nici jumătate. 
E drept că sectorul a avut greu
tăți, deoarece trebuia să facă față 
unui număr mare de. cereri din 
partea diferitelor Întreprinderi și 
instituții, dar rămlnerea în urmă 
cu rezolvarea cererilor se dato- 
rește și neglijenței, lipsei de exi
gență din partea conducerii față 
de personalul sectorului etc. In 
altimul timp s-au luat măsuri pen-

tru completarea efectivelor care 
deservesc populația, urmărindu-se 
ca în trimestrul IV să se rezolve 
cererile populației.

Există nemulțumiri in unele car
tiere în privința deservirii cu apă 
caldă a apartamentelor de la eta
jele superioare, ceea ce se dato- 
rește in bună parte presiunii scă
zute a apei din conducte. Vpm 
căuta să soluționăm această pro
blemă prin achiziționarea și mon
tarea la centralele termice a unor 
motoare cu pompe de presiune. 
La îmbunătățirea deservirii cu apă 
caldă ar putea contribui și comi
tetele de bloc, locatarii, prin eșa
lonarea consumului de apă caldă 
pe etaje, asigurînd intîietate eta
jelor superioare.

In ce domenii și-ar mai putea 
aduce aportul comitetele de blocuri 
in privința pregătirilor de iarnă ? 
In cursul lunii noiembrie, sectoa
rele I.L.L., împreună cu organele 
de resort ale sfaturilor populare, 
vor trece la reinstruirea comitete
lor de cetățeni din blocuri și 
străzi. Cu acest prilej vom Insista 
asupra sarcinilor ce stau în fața 
acestor comitete privind gospodă
rirea spațiului locativ în perioada 
iernii, lată doar cîteva din aceste 
sarcini. Comitetele de bloc să ur
mărească mai ales întreținerea 
subsolurilor, a scărilor de la blo
curi. respectiv completarea gea
murilor lipsă, repararea ușilor de
gradate. In aceasta privință se pot 
arata exemple de blocuri ca de 
pildă nr. 23, 24 din cartierul Gh. 
Dimitrov, unde comitetele de ce
tățeni au obținut rezultate bune în 
întreținerea blocurilor. La altele 
însă grija față de ordine și cură
țenie lasă de dorit, de pildă, la 
blocurile nr. 15 și 17 din același 
cartier sau blocul G din Vulcan.

Este necesar ca toate comitetele 
de b’oo să fie reactivizate, să-și 
intensifice activitatea pentru dez
voltarea răspunderii locatarilor fată 
de Îngrijirea și utilizarea corectă 
a instalațiilor sanitare si de ilu
minat, penttu menținerea ordinei 
și curățeniei. Cu sprijinul cetățe
nilor vom obține rezultate tot 
mai bune în gospodărirea fondu
lui loootîv.

Imagina din cartierul Vtecoea el orașului Lupeni.

Cînd lucrările nu sini terminate...
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De ce nu sînt piese de schimb ?
Pe coridoarele căminului nr 9 

din Lupeni se pot vedea de o 
parte și de alta glastre cu flori 
iar dacă deschizi una din ușile 
camerelor de dormit, ordinea și 
curățenia ce domnesc te impre
sionează plăcut.

Toate acestea sugerează că lo
catarii, muncitori la mina Lupeni, 
șînt gospodari buni. Insă există 
un singur lucru care strică tot 
aspectul plăcut al căminului — ins
talațiile sanitare.

Multe din lavoarelș din spălă
toarele comune sînt sparte sau 
defecte, încît nu pot fi folosite 
deoarece apa se scurge pe par
doseală. Muncitorul instalator se 
plînge aproape zilnic administra
torului căminului că nu poate să 
execute reparațiile necesar» fiindcă 
nu are piese de schimb. Această 
stare de lucruri se menține de 
aproape un an. La căminul nr. 
5, al cărui administrator este tov. 
Rusu Petre, există o situația ase
mănătoare cu cea de la căminul 
nr. 9.

Car? esia cauza că instalatorul 
nu are piese de schimb ? Admi
nistrația minei Lupeni care pa
tronează aceste cămine nu satis
face cererile administratorilor de 
la căminele nr. 5 și nr. 9. De ia 
aceste cămine s-au trimis sesi
zări administrației minei însă fără 
nici un ifect. Mai mult, în ca- 
iul cînd stricăciunii г de la insta
lațiile sanitare au fost provocate 
de locatarii1 căminului, administra
torii au imputat celnr ce le-au

făcut sumele corespunzătoare. A- 
ceste sume au fost vărsate apoi 
la contabilitatea minei Lupeni.

Ce se întîmplă însă ?
Piesele de schimb respective pot 

fi procurate de la unitățile de 
comerț, iar altele pot fi confec
ționate cu ușurință în atelierele 
de la mină. Totuși ele lipsesc dato
rită nepăsării de care dă do
vadă administrația minei Lupeni. 
E timpul să se lichideze această 
stare de lucruri.

S. VIOREL

...Nu odată locatarii din blocul 
B, scara 2, din cartierul M. Emi- 
nescu s-au adresat conducerii sec
torului I.L.L. Lonea pentru a li se 
pune ferestre duble la apartamente, 
pe care constructorii nu le-au 
montat atunci cînd au înălțat blo
curile. Au făcut cereri peste ce
reri și diferite intervenții. Toate 
au râma- însă făTă răspuns, iar lo
catarii fără ferestre.

In urme mai multor sesizări fă- 
Cuie de tov. Nagy Pruncise, Păs
cută Tudor și alți locatari, con
ducerea sectorului a trimis la fața 
locului. ti mp!arul I.L.L -ului pentru 
a lua măsurile necesare în vede
rea confecționării ferestrelor. De 
atunci au trecut... 4 ierni. Tim- 
plarul a intrat în pensie, a fost 
angajat altul, iar locatarii de pe 
această scară, care au în total 31 
d» copii, tot cu ferestre simple au 
rămas. Locatarii întreabă pe tovară
șii de la I.L.L. Lonea cum de s-a 
putut adțnite o astfel de tărăgă
nare, iar pe tovarășul șef al sec
torului, Rada Cornel, cum rezolvă 
unitatea pe care o conduce cere
rile oamenilor muneii ?

...Vestea sosirii administratorului 
de locuințe Bunea Dumitru s-a răs- 
pindit repede în întregul cartier. 
Mineri, gospodine, cu toții îl aș
teptau să vină în cartier pentru 
a-1 înștiința ce deficiențe există, 
ce reparații sînt necesare pentru 
ca fiecare casă în prag de iarnă 
să fie bine pregătită.

Tov. Bunea dovedește multă bu
năvoință și își notează sîrguincios 
de fiecare dată eele semnalate. 
Cum e vorba de o listă destul de

mare, vom aminti doar cîteva din
tre sesizările locatarilor pe care 
le considerăm cele mai importante 
și care trebuie în scurt timp re
zolvate :

Gergely Ștefan și Smida Iosif I, 
locatari în cartierul 6 August: 
„Sînt o serie de lucrări mici pe 
care le-am făcut noi locatarii, al
tele însă cad în sarcina I.L.L. De 
pildă, jgheaburile pentru scurge- 
rea apei șînt defecte, apa se scurge 
pe pereți și intră în apartamente. 
Cerem ca această problemă să fie 
rezolvată.

Nagy Doina, Ciobotara Ileana, 
responsabile de scări în blocurile 
В, E și Lupu Marta, locatară în 
blocul F din cartierul M. Emines- 
cu : „Cînd se vor rezolva cererile 
noastre cu privire la punerea în 
funcțiune a instalațiilor de bale 
din apartamente ? Cînd se va pu
ne chiuveta în bal* și cînd se 
vor înfunda găurile din zidurile 
pe care instalatorii I.L.L.-uhii le-au 
spart în iarna trecută cîed au re
parat o conductă de apă ?".

Jianu Ermina, responsabilă de

scară în blocul N : „Amintesc pen
tru a treia oară de fixarea balus
tradei de la scara nr. 5, care se 
cere urgent reparată".

Lăcătușu Ecaterina, responsabilă 
de scară blocul H și Istrate Mar
gareta, gospodină: „A trecut o 
lună de cînd zugravii de Ia sec
tor au început spoirea blocului în 
care locuim. Au terminat numai fa
țada. De 10 zile lucrul a rămas în 
părăsire, iar locatarii așteaptă. Ne 
întrebăm: pînă cînd?".

Cu întrebări asemănătoare este 
asaltat de fiecare dată administra
torul Bunea Dumitru cînd dă prin 
cartiere. Ce folos însă că toate 
propunerile și sesizările locatari
lor rămîn fără nici un rezultat. 
Oamenii muncii din cartierele 6 
August și M. Eminescu din Lonea 
se adresează pe această cale con
ducerii sectorului I.L.L. Lonea cu 
cererea ca salariații acestei unități 
și, îndeosebi, tov. Bunea să dea 
dovadă de mai multă grijă pentru 
gospodărirea imobilelor, să spriji
ne cererile justificate ale locata- 
rdor.
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DOAR GARANȚII?

Sectorul I.L.L. Petrila a executat anumite , lucrări de zidărie de 
slabă calitate ia locuința muncitorului Crișan Iosif din strada Bicaz, 
nr. 4. Zidul despărțitor de la cămară este înclinat insprî bucătărie.

— ..Și ce tăcem cu zidul ?
—. Mt, faceți rafturile după el, iar ușa o iăsați deschisă pentru... 

aeriene.
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Cînd omul se mută Intr-un a- 
partament, îl întîmpină încăperi 
luminoase, spațioase. In aparta
ment sînt instalații menite să 
asigure tot confortul. Și iată și 
surpriza. Ți se înmînează o foa
ie de hîrtie pe cate scrie „Cer
tificat de garanție". In certiiicat 
citești printre altele; Colectivul 
șantierului de constructori 
străduit să execute fiecare 
lament în condiții cit mai 
Dacă totuși în primul an în
lament se vor ivi defecțiuni, sln- 
teți 
care 
mai
Uzare a diferitelor instalații, 
cum și lista defecțiunilor pe 
le remediază șantierul în cadrul 
termenului

Șî omul 
parlament, 
tui e în 
constatare
cameră nu funcționează un ra
diator, nu se închide bine un ro
binet etc. etc. In noile blocuri 
predate în ultimul timp în car
tierul tivezeni s-au ivit mai 
multe defecțiuni. <Se face loca
tarul ? Ia certificatul de garanție

în funcționarea unor 
și a instalației de Пи
ре scara I-a. S-a dus 
șantier, ia șeful lotu-

♦
*

♦
♦

♦

s-a 
apar- 
bune.
apai'

rugat să sesizați șantierul 
le va remedia. Certificatul 

cuprinde instrucțiuni de uti-
pre
care

de garanție.
se mută în noul a- 
Trece 

ordine.
de Joc

o zi, doud to- 
Apoi iată o 

p/ăcutâ. Intr-o

urmă n-a dat de 
cei indicați, iai 

rămas..
petrecut lucrurile

* 
Ф 
♦

♦
♦

♦

♦

defecțiune. •
«

și se duce pe șantierul de con
strucții.

Așa a procedat și tov. Bercu 
Constantin, administrator la blo
cul nr. 35 la care s-au semnalat 
defecfiunj 
radiatoare 
minat de 
omul pe
iui. Acesta i-a trimis la maistrul 
Nagy. Maistrul Nagy n-a fost 
insă de găsit. In schimb, a mai 
primit alte îndrumări pe șantier 
și anume să caute un alt mais
tru. Pină la 
nici unul din 
defecțiunea a

La fel s-au
și cu alți cetățeni. Ei sînt îndru 
mâți de la unul la altul fără să 
se intervină prompt pentru re
medierea deficiențelor semna
late. Și, curios, nu se cunoaște 
în cartier încă nici un саг ca 
șantierul de construcții nr. & șă 
fi asigurat, conform certificatu
lui de garanție, remedierea vre
unei defecțiuni semnalate de 
catari.

Ar fi cazul, mai ales acum, 
preajma anotimpului irigutos 
garanțiile constructorilor să 
rămînă doar... garanții.

/О-

în
cu
nu
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RECENZIE

„451° Fahrenheit*Cei mai buni mineri primiți 
in rtatarile organizației de partid

post față de pLan. In tot 
anului, colectivul sectorului 
a avut rebutat nici un va- 

de cărbune pentru șist.
co
in 

bi-

ai muncii, 
bază s-a 

unui activ 
din 52 to-

Colectivul sectarului IV al mi
nei Petrila, obține lună de lună, 
rezultate tot mai bune în realiza
rea sarcinilor de producție. In tri
mestrul Ш al anului curent, mine
rii sectorului au redus cu 3,40 lei 
prețul de cost pe tona de cărbu
ne extrasă, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 18 kg. cărbu
ne pe 
cursul 
IV nu 
gonet

Toate aceste rezultate sînt 
dul muncii politice desfășurate 
rîndurile muncitorilor de către 
roul organizației de bază, de toți 
comuniștii sectorului, oare prin e- 
xemplul lor au mobilizat colecti
vul la îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Rezultatele obținute se 
datoresc și faptului că organizația 
de partid a crescut și s-a întărit 
continuu, prin primirea în rîndu
rile sale a celor mai buni dintre 
cei mai buni oameni 
Biroul organizației de 
preocupat de alcătuirea 
fără de partid format 
varăși pe care l-a instruit cu grijă 
și l-a antrenat la diferite munci.

Avînd în vedere că cei mai 
mulți mineri, ajutori de mineri $1 
vagonetari sînt tineri, biroul or
ganizației de bază se ocupă cu 
grijă și răspundere de creșterea 
șl educarea lor. Tovarășii din ac
tivul fără de partid, o parte din 

д utemiști sînt invitați Ia adunările 
de partid deschise, în oare se 
dezbat probleme importante de 
producție. Au fost ținute expuneri 
despre trecutul de luptă al parti
dului, despre calitatea de membru 
de partid, despre știință și reli
gie, morala comunistă și altele.

Pentru întărirea continuă a or
ganizației de partid mai multi co
muniști au primit sarcina de a se 
ocupa de pregătirea poiiUco-ideo- 
logică și profesională a celor mai 
merituoși mineri, ajutori mineri și 
vagonetari cu un stagiu îndelun
gat în producție, oare dovedesc 
prin fapte că merită încrederea de 
a fi primiți în 
și candidaților 
parea 
zației 
partid 
Tudor,

rîndurile membrilor 
de partid. Preocu- 
a biroului organi- 
a membrilor de 

Vasile, Moldovan 
Aurel, Hoezu Vic-

continuă 
de bază,
Petrus
Cepaău

NICĂ TEATRALĂ

„Grădina cu trandafiri" de Andi Andrieș
C

In coordonatele comediei lirice, 
tînărul scriitor ieșean. Andi An
drieș, surprinde aspecte cotidiene 
de stringentă actualitate, înfăți- 
șînd modul de a înțelege de că
tre lînăra generație obligațiile so
ciale ce-i revin. Ni se prezintă 
un fapt esențial, un moment cru
cial din viața tinerilor și anume 
acela al alegerii drumului de vi
itor. Căsnicia Ancăi, studentă, se 
înfăptuiește din dragoste, ea vede 
în soțul ai, meteorologul Sergiu, 
un om demn, îndrăgostit de pro
fesia sa. Dar căsnicia e amenințată 
să se destrame datorită faptului 
că, treptat, Sergiu își dezvăluie 
concepțiile mic-burgheze, care se 
datoresc educației cu totul necon
forme, primita în familie. Anca 
este nevoită să recunoască că 
idealurile lui Sergiu nu tind spre 
înălțimi, nu au darul să-și ia zbo
rul spre adevărata fericire, ci ele 
se limitează la un „locșor cald” 
în marele oraș, la un confort fi
listin. Sub influența lui Stef, un 
escroc, Sergiu merge pînă acolo 
îneît 
care 
și se 
lipsit 
hotărîtă 
în acest scop pune chiar problema 
despărțirii. Modul în care acțio
nează, ascultînd și de sfaturile 
mecanicului de locomotivă Sava, 
e« reușește să-1 facă pe Sergiu 
3f-si dea sșama că drumul pe

își părăsește preocupările pe 
le îndrăgește atît de. mult 
înhamă la cheremul unui om 
de veleități. Anca este Insă 

să-si apere fericirea șl

tovară- 
dorința 
încunu- 
<m or-

primit în

in partid a fost 
succes. In ultimul
de partid a 

sale 30 membri de partid

să pri- 
pe cel

tor, Lehaci Mircea. Călinescu 
Tache, Simion Nicolae, Călușeru 
loan și a celorlalți comuniști din 
sector, față de pregătirea 
șllor care și-eu exprimat 
să intre 
nată de 
ganizația 
rîndurile 
și 25 candidați de partid.

Important este, faptul că orga
nizația de bază a reușit 
mească in rîndurile sale
mai vrednici mineri, ajutori mi
neri și vagonetari care se bucură 
de Încrederea și respectul colecti
vului. Printre cei primiți în partid 
se numără muncitorii Popa Ioan 
II, Bădăran Smarandache, Ni- 
chelțchi Robert. Dezbătînd cererile 
de primire ele acestora comuniștii 
au subliniat faptul că cei in cauză 
dau dovadă de calități politice șl 
morale. Bazîndu-se pe aceste fapte, 
organizația de bază a hotărlt să-l 
primească 
brilor de 
pot spune 
Gheorghe, 
Nicolae și 
eu fost primiți în partid.

Ga rezultat al unei preocupări 
continue din partea biroului or
ganizației de bază și a tuturor co
muniștilor pentru atragerea în rîn
durile membrilor și candidat ilor de 
partid a celor mai înaintați mun
citori, organizației de bază i s-a 
creat posibilitatea să repartizeze 
in locurile cheie ale producției co
muniști, care se bucură de încre
derea și respectul 
rea parte din cei 
candidați de partid 
muncitori calificați,
evidențiați în producție, care sînt 
în primele rînduri pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de în
trecere.

Militînd cu răspundere sporită 
pentru primirea de noi membri și 
candidați de partid din rîndurile 
celor mai înaintați oameni ai mun
cii, organizația de bază va con
tribui la creșterea rolului ei con
ducător, la mobilizarea întregului 

a

direct in rîndwrile mem- 
partid. Lucruri bune se 
și despre tov. Strachină 
Sereș Ștefan, Mititelu 
alții care în aceste zile

minerilor. Ma-
134 membri și 
din sector sînt 
oameni activi,

colectiv la traducerea în viață 
sarcinilor trasate de partid.

Z. ȘUȘTAC

la
noi: Sergiu 

său este alături de 
care face parte și 
trebuia să urmeze 
în viață.

linie, a răspunderii

are un fond instructiv-

se fi apropiat cu multă 
de personajele piesei, 

lor firesc de a acționa, 
făcut să creeze un spec- 

car e
instructiv-edu- 

a cade ■ în didac- 
ritm alert 

întrutotul

care a pornit nu e nici demn și 
nici cinstit: în final asistăm 
triumful concepțiilor 
vede că locul 
generația din 
in consecință 
o cale demnă

Pe aceeași 
colectivității față de individ, asis
tăm la evoluția cuplului Mihai— 
Magda, doi liceeni care văd însă 
deosebit' obligațiile ce le revin 
în viață.

Piesa 
educativ evident, înfățișînd pe de 
o parte trăsăturile morale noi ce 
caracterizează tînăra generație, iar 
pe de altă parte militează pentru 
dezvoltarea acestor trăsături, pen
tru înrădăcinarea moralei noi și 
combaterea manifestărilor specific 
mic-burgheze.

Regia (Al. Miclescu) are meri
tul de a 
înțelegere 
de modul 
ceea ce a 
tacol curat, cu masaj clar, 
evidențiază latura 
cativă fără 
ticism. S-a găsit un 
de desfășurare, întrutotul con
form cu acțiunea; dacă și primul 
act ar dispune de o doză mai 
mar*: de vioiciune, spectacolul ar 
avea de cîștigat, ar fi cu totul ar
monios asamblat. Decorul luminos, 
simplu (semnat de Titi Th. Ciupe 
de la Teatrul Național din Cluj)

de 
CU- 

pro- 
este
lu-clin cele meu cunoscute

de Ray Bradbury

Ray Bradbury este unui din re* 
marcabilii scriitori americani 
literatură științiîico-fantastică, 
noscut pentru orientarea sa 
gresistă. „451u Fahrenheit". 
una 
crări ale. lui Bradbury. Ea repre
zintă un violent protest împotriva 
tendințelor de fascizare in S.U.A.

Eroul cdrfij, Montag este pom
pier intr-un iei neobișnuit : el nu 
stinge incendiile, ci dimpotrivă le 
provoacă, împreună cu colegii săi 
de breaslă, arzînd cărțile ori unde 
le descoperă — deoarece cărțile 
au ajuns să fie interzise in acea 
Americă de coșmar hiperlehnici- 
zată, imaginată de Bradbury. Evo
luția eroului care trece printr-u.n 
îndelungat și dureros proces de 
conștiință devenind dintr-un ins
trument inconștient ai unei legis
lații barbare un apărător activ ai 
culturii, încrezător intr-un viitor 
mai bun și mai rațional, consti
tuie ideea ptincipaiă a romanului. 
Universul urițit de consecințele 
Îngrozitoare ale imperialismului 
decadent, sînt descrise de scriito
rul american cu o mare forță de 
evocare.

Clișeul de față îi prezintă pe Niculescu Toma șl Mustață Con
stantin maiștri în secția C.S. 2 de la Viscoza Lupeni și pe Tașcău 
Petru secretar al organizației de bază P.M.R. antrenați într-o dis
cuție asupra planului de producție pe trimestrul IV.

La Viscoza Lupeni colectivul acestei secții deține drapelul roșu 
de colectiv evidențiat in Întrecere pe întreprindere de la începutul a- 
cestui an.

а venit în sprijinul realizării unui 
spectacol optimist, tineresc.

Mioara Păcuraru (Anca) a dat 
eroinei interpretate multă căldură, 
un ton plin de poezie. A izbutit 
să ne înfățișeze deprinderile mo
rala caracteristice tinerei genera
ții. S-a remarcat prin sensibilita
tea dovedită. A realizat momente 
emoționante, sine are. In actul I a 
rămas însă tributară (la început) 
unui joc de suprafață. Partenerul 
ei. Mihail Panait (Sergiu) de-a lun
gul spectacolului a fost' cerebral, 
exterior, neizbutind întrutotul să 
redea drama personajului; abia 
în actul III a găsit mijloace să 
exprime într-un grad mai înalt 
frămîntările omului care are de 
luat o hotărîre grea în viață.

Deosebit’ de atractivă a fost evo
luția cuplului Realini Lupșa (Mi
hai) și Georgeta Nicolae (Magda). 
Cu mult umor și vioiciune (deși 
pe alocuri zgomotos), Realini Lup
șa a lăsat să se subînțeleagă fon
dul bun al personajului, faptul că 
ceea ce face sînt atribute ale ex
uberanței tinerești, Georgeta Ni
colae, în rolul elevei model, prin 
jocul său a adus în’ scenă multă furi ale personajului: 
prospețime, un aer de seriozitate 
prematură, cu accente voit severe. 
Subliniem jocul optimist, plin 
elan tineresc al acestui cuplu.

In rolul mecanicului Sa va 
apărut actorul loan Anghelescu 
cărui joc se caracterizează prin na
turalețe, integrarea în ipostazele

de

а 
al

Turneul de șah 
de la Moscova

MOSCOVA 30 (Agetpres).
La Moscova a început un mare 

turneu internațioBal de șah, la 
care participă cunoscuți mari maeș
tri și maeștri internaționali din 
R.P. Ungară, Olanda, R.P. Polonă, 
Iugoslavia, R.S. Cehoslovacă, Cuba, 
R.D. Germană și U.R.S.S, în prima 
rundă, marele maestru Srrrtslov l-a 
învins în 29 mutări pe bulgarul 
Pîdevski, fostul campion mondial 
Mihail Tal a cîștlgat la olandezul 
Kuppers, К eres a pierdut, surprin
zător, la Antoșin. Mat'anovici l-a 
învins pe polonezul Bal Balcze- 
rowski, S-a terminat remiză parti
dele Simaghin — Pietzsch și Jime
nez — Szabo, in poziție complicată 
s-a întrerupt partida dintre Gligo- 
rici și tînărul maestru sovietic Lie- 
berson. Cehoslovacul Hort are a- 
vantaj la Vladimirov.

PregăHri ale boxerilor 
dinamoviști

Boxerii dinamoviști se pregătesc 
în vederea turneului pe care-1 voi 
întreprinde în luna noiembrie îji 
Italia, ca invitau ai clubului Sem- 
pre Avânți Bologna. Din lot fac 
parte printre alții D. Davidescu, C.

personajului. Prin jocul său a iz
butit să învingă greutățile ridicate 
de text, astfel îneît n-am văzut 
în el tipul ce cu orice preț vrea 
să-i sfătuiască pe alții, ci pe o- 
mul onest, care cunoscînd viața 
își dă limpede seama de drumul 
pe care trebuie să apuce cei ti
neri, însuflîndu-le încredere, dra
goste pentru muncă. Mia Macri 
(Raluca) ne-a înfățișat cu mult 
umor tipul mamei pisăloage, a o- 
nrului rămas în urma vieții. Jocul 
ei a atras după sine un rîs con
tagios, îndreptat împotriva unor 
mentalități învechite. Actrița a 
dovedit reale calități de interpretă 
de comedie, un spirit ascuțit de 
satiră. loan Negrea (Ionescu-Antri- 
cot), cu un oarecare exces de miș
cări, a zugrăvit revolta împotriva 
celor ce pe căi necinstite încearcă 
să ducă "viață ușoară. Trecînd peste 
dificultățile ridicate de lungimea 
replicilor sale, a izbutit să creeze 
un personaj simpatic. Vasile Ha- 
șiganu (Ștef) ne-a dezvăluit trep
tat caracterul persouajului, înce- 
pînd de ia prietenia mieroasă, pînă 
la demascarea completă a falsi
ficatorului și delapidatorului. A 
reușit prin jocul său adecvat să 
atragă oprobiul împotriva unor de
prinderi specifice moralei burghe
ze. Rom 30 Mușeteanu (Adrian), a 
redat cu înțelegere ambele la- 

studentul 
timid, îndrăgostit și omul integru 
care știe să ia o decizie potrivită 
cu cerințele vieții, ale moralei. A 
fost emoționant și convingător, mai 
ales în scena despărțirii de Anca, 
unde de altfel și partenera lui de 
joc a evidențiat aceleași atribute.

VICTOR FtlLEȘl 

Crudu, C. Gheorghiu, S. Bîrsu, 1 
Mihalik, C. Stănescu, I. Monea, P4! 
Mentzel -și V. Mariuțan. 'i

1
Surprize în campionatul , 

orițenesc de fotbal
Etapa recentă a campionatului, 

orășenesc de fotbal s a soldat сц( 
unele surprize. Astfel, Energia Pa-ă 
roșenl, deși a jucat pe teren pro->( 
priu, a fost întrecută de C.f.Rș 
Petroșani cu scorul dd 4—1. Ce* 
lelahe rezultatei Preparația Petri*» 
la — Sănătatea Petroșani 1—1-iț 
C.C.V.J. Petroșani — Preparatorul; 
Lupeni 2—2; Retezatul Uricani: i 

— Constructorul Lupeni 4—1® 
Viscoza Lupeni — I.M.P. Petroșan»! 
5—2 ,* Unirea Banița —• T.CM^ 
Paroșeni 3—0. Meciul s-a dispu-ц 
tât amical deoarece echipa bas^ 
pete nu a prezentat nici legitîs 
mațiile și nici măcar un tabel cu 
vizele li zi.

9. BÂLOl 
corespondent

Campionatul orășenesc 
de popice

Etapa a doua a turului campio
natului republican pe echipe — 
etapa orășenească — s-a soldat 
cu următoarele rezultate: Minerul 
Lupeni — Parîngul Lonea 4 285— 
4 374 p.d. ,* Voința Petroșani — 
Utilajul Petroșani 4 349 •— 4 399 
p.d. ; Viscoza Lupeni ■— Voința 
Lupeni 4 085 — 3 560 p.d.; .Thil 
Petrila —- Retezatul Uricani 3 999 

3 733 p.d.
In cele două etape desfășurate 

pînă acum tînărul Szabo Ladis- 
lau de la Utilajul Petroșani a tre
cut cu regularitate de 800 p.d.

Ce se desprinde insă după pri
mele etape ? Că în general, echi
pele participante dovedesc o sla
ba pregătire lizică și o insuficien
tă precizie, fapt ilustrat prin re
zultatele obținute. Se cere ca fie
care instructor, la viitoarele an- 
trenanțepte șă insiste asupra pre
gătirii fiecărui jucător în parte, 
punînd accentul în mod special 
la izolate unde, cei mai mulți sînt 
deficitari.

1 noiembrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8.00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică populară, 8,30 
Arij și duete din opere romînești, 
9,28 Mici formații de muzică u- 
șoară, 10,23 Concert de valsuri, 
12,25 Muzică ușoară, 13,10 Muzică 
din opere, 14,00 Program de cîn- 
tecp și jocuri populare, 15,00 Mu
zică din operete, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 In slujba patriei, 
18,00 „Cîte o melodie pentru fie
care" — program de muzică u- 
șoară, 18,30 Concert de muzică 
populară, 19,30 Universitatea teh
nică radio, 19,45 Muzică ușoară 
de Elly Roman, 20,10 Melodii popu
lare, 20,40 Lecția de limba engle
za Ciclul II, 21,00 Lecturile dum
neavoastră preferate, 21,15 Muzică 
de dans, 21,45 Părinți și copii. 
PROGRAMUL II. 10,30 Arii din o- 
pere, 11,30 Piese de estradă, 13,01 
Din cîntecele și dansurile popoa
relor, 13,30 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur, des
pre „Neologisme" (reluare), 14,35 
Cîntece șj jocuri populare, 15,00 
Actualitatea în țările socialiste, 
17,02 Melodii romînești de estra
dă, 18,45 Din lirica sovietică, 19,00 
Ansambluri artistice școlare, 19,30 
Teatru la microfon: „Baltagul" de 
Mihail Sadoveanu, 21,10 Muzică 
populară din Banat, 21,50 Inter
pret! de muzică ușoară (reluare).

4
1 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Marele drum ; REPUBLICA : Clu
bul cavalerilor : PETR1LA: Bandiții 
din Orgosolo,- VULCAN: Veneția, 

I luna și tu; LUPENI : Meșter la 
: toate,* BARBATENI: Planeta fur- 
i tunilor; ANINOASA : Lașul; UR1- 
I CÂNI: Căpitanii lagunei albastre.

I
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O-X-i'. Ședința Comitetului
Politic

NEW YORK 30 (Agerpres).
In cadrul ședinței din 29 octom

brie ч Comitetului Politic Special 
al Adunării Generale a O.N.U. care 
examinează politica de apartheid 

> a guvernului din R.S.A., a luat cu- 
' vîntul, ca petiționar, Oliver Tam- 

bo, vicepreședinte al Partidului 
Congresul Național African din
R.S.A. Referindu-se la procesul re
luat de Tribunalul Suprem din
Pretoria împotriva celor 11 fruntași 
ai luptei antirasiste din Republica 
Sud-Africană, Tambo a subliniat 
că această represiune judiciară con
tinuă în ciuda rezoluției adoptate 
de cea de-a 18-a sesiune a Adună- 
nării Generale a O.N.U., care cere 
încetarea procesului și eliberarea 
deținuților politici.

„Vorbesc în numele poporului 
împilat din Africa de Sud, ca re
prezentant al luptătorilor pentru 
libertate, care lîncezssc în închi
sori", a spus Oliver Tambo. El a

Acord cu privire 
Ia încetarea focului 

la granița 
algero-marocană

BAMAKO 30 (Agerpres).
La 30 octombrie s-a întrunit la 

Bamako conferința la nivel înalt 
pentru reglementarea pașnică a con
flictului algero-marocan. La lucră
rile conferinței au luat parte pre
ședintele Republicii Algeriene, Ben 
Bella, regele Marocului, Hassan al* 
II-lea, împăratul-Etiopiei, Haile Se
lassie I, și președintele Republicii 
Mali, Modibo Keita.

Miercuri seara, la sfîrșitul con
ferinței, a fost dat publicității un 
comunicat comun în care se anun
ță că cei patru conducători de stat 
au realizat un acord cu privire la 
încetarea focului la granița alge- 
ro-marocană, începînd de la 2 no
iembrie, ora 0. In comunicat se 
spune, de asemenea, că s-a căzut 
de acord asupra constituirii unei 
comisii compuse din ofițeri ai ță
rilor participante la conferință care 
va determina o zonă la frontiera 
algero-marocană din care forțele 
armate ale celor două țări se vor 
retrage după încetarea focului. Ob
servatori din Etiopia și Republica 
Mali vor supraveghea menținerea 
securității și neutralității militare 
în această zonă.

---- Q = -

KUCHING. — La 29 octombrie, 
directorul Serviciului medical de 
stat a anunțat că în Sarawak a 
fost declarată o epidemie de ho
leră. Numai în regiunea capitalei 
au fost depistate, pînă în prezent, 
13 cazuri. Autoritățile au luat mă
suri pentru vaccinarea preventivă 
a populației.

BRUXELLES. — .^a Bruxelles au 
loc tratative economice între re
prezentant’ ai Piefei comune și ai 
Danemarcei. Delegația daneză a 
subliniat în cadrul tratativelor di
ficultățile pe care le întîmpină în
cercările țării lor de a-și extinde 
exporturile de produse agricole în 
țările Pieței comune. Agenția vest- 
germană D.P.A. subliniază, insă că 
„la Bruxelles se manifestă îndoieli 
că, în cele din urmă, Consiliul mi
nisterial al Pieței comune se va 
declara dispus să ia serios în 
discuție plîngerile Danemarcei".

PARIS. — După cum transmite 
agenția D.P.A., generalul Foertsch, 
inspector general al forțelor arma- 
te ale Germaniei occidentale, în
treprinde o vizită oficială în Fran
ța. El a vizitat o serie de baze mi
litare din centrul și sudul Franței 
și a avut întrevederi cu generalul 
Aillerat, șeful statului major ge
neral al armatei franceze.

Special
dat citire unor scrisori care i-au 
parvenit din R.S.A. și în care sînt 
descrise torturile la care este su
pus în închisoare conducătorul miș
cării de eliberare națională. Nelson 
Mandela. La un tratament similar, 
a subliniat el, sînt supuși și alți 
deținuți politici.

Tambo a cerut ca O.N.U. să a- 
dopte neîntîrziat sancțiuni econo
mice împotriva R.S.A. pentru a pu
ne capăt apartheidului.

Reprezentantul Guineei, Diallo 
Telli, care a luat apoi cuvîntul, a 
propus secretariatului Comitetului 
special sa prezinte un raport pri
vind măsurile adoptate de diferite 
țări în interesul îndeplinirii rezo
luției Adunării Generale și Consi
liului de Securitate referitoare la 
apartheid.

Procesul celor 11 fruntași ai 
Partidului Congresul Național Afri
can a spus Diallo Telli, constituie 
o sfidare la adresa hotărîrii Adu
nării Generale, care a cerut înce
tarea procesului. Sperăm că secre
tarul general al O.N.U., U Thant, 
va prezenta în timpul cel mai 
scurt' Consiliului de Securitate un 
raport privind poziția adoptată 
de guvernul Verwoerd față de a- 
ceastă hotărîre a O.N.U., a spus 
în încheiere reprezentantul Guine
ei.

----------- = ._ ■ .. -----------

împotriva segregafiei în R. S. A.
NEW YORK 30 (Agerpres).
In fața oficiului din New York 

al guvernului Republicii Sud-Afri- 
cane a avut loc marți seara o de
monstrație de protest împotriva po
liticii de segregație rasială din 
R.S.A. și a începerii, la Johannes
burg, a procesului intentat de au-

------------©-------------

Congresul Partidului Socialist Italian
ROMA 30 (Agerpres).
Marți seara s-au terminat la 

Roma lucrările Congresului Parti
dului Socialist Italian. La ultima 
ședință, Congresul a ales noul Co
mitet Central al partidului. In 
componența acestuia au intrat 59 
de reprezentanți ni curentului ma
joritar („autonomist"), care spriji
nă în ansamblu poziția secretaru
lui partidului, Pietro Nen- 
ni, 40 de reprezentanți ai ari
pii de stînga în frunte cu Vecchietti 
și Basso și 2 reprezentanți ai unei

Sărbătoarea poporului
Ziua de 1 noiembrie este una 

din datele cele mai însemnate din 
viața poporului algerian. Cu 9 
ani în urmă, în 1954, muncitorii, 
țăranii, intelectualitatea algeriană 
au pornit lupta grea și plină de 
sacrificii pentru eliberarea națio
nală. Sînt încă vii în amintire fap
tele de eroism ale unităților Ar
matei Populare de Eliberare, jert
fele grele de sînge, privațiunile 
de tot soiul îndurate de luptătorii 
algerieni, de întregul popor al Al-' 
geriei. Dar în cele din urmă, cau
za dreaptă a poporului a trium
fat. Anul trecut, la începutul lunii 
iulie, ca urmare a acordurilor de 
la Evian, încheiate eu reprezen
tanții autorităților franceze, și a 
referendumului național, Algeria 
s-a proclamat stat independent. In 
felul acesta a luat sfîrșit domina
ția colonială care a dăinuit 132 
de ani. La 25 septembrie 1962, 
s-a constituit Republica Algeriană, 
Democratică și Populară.

Chiar înainte de proclamarea in
dependenței Algeriei, în regiunile 
eliberate, unde se instaurase pute
rea populară, a început acțiunea 
de înlăturare a moștenirii regimu-

(osferiota oamenilor de sliintă 
din Orient

TOKIO 30 (Agerpres).
La 29 octombrie și-a început lu

crările la Tokio o conferință a 
oamenilor de știință din 8 țări din 
Extremul Orient care va discuta 
un plan privind cerc stări comune 
asupra curentului maritim cald 
Kuro-Sivo.

Deplasarea acestui curent spre 
sud a cauzat anul acesta schimbări 
considerabile în clima Japoniei, 
provocînd mari pierderi agricultu
rii.

- = © = -

Acad. Raluca Ripan 
doctor honoris causa 

al Universității din Torun 
VARȘOVIA 30 (Agerpres).
La 29 octombrie, în aula mare a 

Universității „Mikolaj Kopernic" 
din Torun — R. P. Polonă, a avut 
Ioc solemnitatea conferirii titlului 
de doctor honoris causa acad. Ra
luca Ripan. Despre activitatea 
științifică și obștească a acad. Ra
luca Ripan au vorbit prof, dr. An
ton Swinawski, rectorul Universi
tății din Torun, și prof. dr. К. s 
Antonowicz.

toritățile rasiste unui grup de 11 
fruntași ai mișcării pentru emanci
parea populației de culoare din A- 
frica de Sud. Demonstranții au 
scandat : „Eliberați pe deținuții 
politici sud-africani" și au chemat 
guvernul R.S.A. să pună capăt' po
liticii sale de apartheid.

fracțiuni mai mici a partidului con
dusă de Pertinî.

Agenția Associated Press relevă 
că din cei 59 de membri ai Comi
tetului Central care reprezintă frac
țiunea lui N'enni, 16 îl sprijină pe 
adjunctul său, Lombardi, care în 
diverse probleme nu se află pe 
o poziție identică cu secretarul 
general. „In fapt, arată agenția, 
Nenni deține deci numai 43 locuri 
în Comitetul Central, adică mai 
puțin decît o majoritate de lucru".

lui colonial — lipsa de cadre, îna
poierea economică etc. — de le
cuire a rănilor războiului. După 
independență, această acțiune a 
devenit obiectivul central al în
tregului popor. In această direcție 
au fost parcurse o serie de etape 
importante, politice și economice, 
printre care alegerea unei Adunări 
constituante, primele măsuri în 
vederea creării unui sector obștesc 
în agricultură și industrie, adop
tarea noii constituții a Algeriei 
independente. Deși de la obține
rea independenței nu au trecut 
decît un an și cîteva luni, oame
nii muncii din Algeria au și înce
put să simtă primele rezultate 
practice ale cuceririlor revoluțio
nare. Măsuri cum ar fi naționali
zarea marilor latifundii și crearea 
în locul lor a unor cooperative a- 
gricole țărănești, naționalizarea u- 
nor întreprinderi care aparțineau 
foștilor colonialiști, adoptarea unei 
legislații împotriva celor гаге se 
ocupă cu specula au constituit 
pași reali spre îmbunătățirea vie
ții muncitorilor și felahilor. In mo
mentul de față se află într-un sta
diu avansat și alte măsuri menite

’RiNI UL SUVANNA FUMMA 
A SOSIT LA MOSCOVA

MOSCOVA 30 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

prințul Suvanna Fumma, primul 
ministru laoțian, a sosit la 30 oc
tombrie într-o vizită la Moscova. 
Pe aeroportul Vnukovo oaspetele 
laoțian a fost întîmpinat de N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și de alți 
conducători sovietici.

Salutînd pe Suvanna Fumma, 
N. S. Hrușciov a dedarat că „Uniu
nea Sovietică, credincioasă politi
cii de pace și coexistență pașnică 
a statelor cu sisteme sociale di
ferite, se pronunță consecvent pen
tru îndeplinirea riguroasă a acor-

.... ....... Ѳ---------—

S-M-A- Votarea unui proiect de lege 
cu privire la drepturile civile

WASHINGTON 30 (Agerpres). 
Comisia juridică a Camerei re

prezentanților a S.U.A. a trecut 
marți la votarea unui proiect de 
lege cu privire la drepturile ci
vile. Comisia s-a pronunțat asu
pra a două texte de proiecte — 
cel prezentat inițial, și un al doi
lea text, modificat în ultimul mo
ment în urma unor intense consul
tări dintre președintele Kennedy 
și reprezentanți ai celor două par
tide în această comisie. Primul 
text, considerat de unii membri al 
comisiei ca fiind „prea rigid" a 
fost respins cu 19 voturi contra 
15. Cel de-al doilea text, pe eare 
agenția United Press Internațional 
îl califică drept o lege „moderată, 
de compromis" a fost adoptat cu 
20 de voturi pentru și 14 contra.

------------©-------------

Vizita lui Erhard în
BERLINUL OCCIDENTAL 30 (A- 

gerpres).
Cancelarul R.F.G., Erhard, care 

a făcut o vizită în Berlinul Occi
dental, a plecat la Bonn.

După cum relatează agenția 
DPA, în cursul unei întîlniri cu 
reprezentanții presei vest-b'erline- 
ze, Erhard a declarat că una din 

să contribuie la rezolvarea proble
melor economice și sociale care se 
pun în fața Algeriei. La încheierea 
primului Congres al țăranilor care 
lucrează în sectorul naționalizat 
al agriculturii, care a avut loc. 
recent, președintele Ben Bella a 
anunțat intrarea într-o nouă etapă 
a reformei agrare, caract arizată 
prin limitarea proprietății private. 
Urmează, de asemenea, să fie na
ționalizate noi întreprinderi indus
triale, să fie elaborat un plan de 
dezvoltare economică a întregii 
țări. Programul guvernului, în 
fruntea căruia se află președintele 
Ben Bella, se bucură de sprijinul 
marii majorități a poporului alge
rian. Totodată el a suscitat îm
potrivirea unui număr redus de e- 
lemente politice dizidente. Condu
cătorii algerieni au declarat' că 
trebuie să se procedeze cu calm și 
răbdare la lichidarea acestor di
ficultăți politice interne. Un suc
ces important îl reprezintă înceta
rea acțiunii 'dizidente din Kabylia 
și alăturarea unităților militare 
resp active formațiunilor Armatei 
Populare.

durilor de la Geneva, care ar crea 
o bază favorabilă pentru dezvolta
rea Laosului ca stat independent, 
neutru și iubitor de pace".

In răspunsul său, Suvanna 
Fumma a declarat că ar dori să 
informeze guvernul sovietic despre 
problemele serioase pe care le în
tîmpină țara sa. „In Laos nu există 
deocamdată nici pace, nici stabili
tate", a spus primul ministru al 
Laosului. El și-a exprimat totodată 
speranța că la Moscova, cu aju
torul guvernului sovietic, va ob
ține unele rezultate în rezolvarea 
acestor probleme.

Textul aprobat prevede interzi
cerea discriminării rasiale în loca
lurile publice, numirea de inspec
tori care să accelereze înscrierea 
persoanelor de culoare pe toate 
listele electorale pentru alegerile 
prezidențiale sau federale, și acor
dă guvernului posibilitatea de a 
interveni în procesele intentate de 
diferite persoane private de drep
turile lor de către autoritățile de 
stat sau de municipalități.

Spre deosebire de textul inițial, 
textul aprobat nu mai prevede îm
puterniciri speciale Comisiei pen
tru înlăturarea discriminării ra
siale la angajarea brațelor de 
muncă. In textul inițial, ministrul 
justiției era împuternicit să inten
teze acțiune juridică în numele 
unor persoane private de dreptu
rile lor de către autoritățile locale.

Berlinul occidental
sarcinile sale „primordiale" este 
întărirea „alianței occidentale" și 
„realizarea unui progres în direc
ția integrării europene". Referin
du-se la sarcinile în domeniul po
liticii interne, Erhard a subliniat 
necesitatea unor eforturi în vede
rea „stabilizării" economice.

In domeniul politicii externe Re
publica Algeriană Democratică și 
Populară urmează principiile coe
xistenței pașnice. Guvernul alge
rian a salutat semnarea Tratatului 
de la Moscova și a aderat la acest 
Tratat. Reprezentanții algerieni se 
pronunță cu tărie în forurile inter
naționale pentru desființarea ulti
melor rămășițe ale sistemului co
lonial. Algeria este unul din ini
țiatorii Organizației unității state
lor africane, în care joacă un rol 
de seamă.

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă. au dat o înaltă 
prețuire eroismului poporului al- 
gerian în lupta sa îndelungată șî 
plină de sacrificii împotriva domi
nației coloniale. Așa cum a arătat 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare 
Romîne cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditare, guvernul 
și poporul romîn privesc cu sim
patie eforturile guvernului- si po
porului algerian îndreptate spre 
dezvoltarea sa economică și cultu
rală, spre promovarea unei poli
tici de colaborare internațională șî 
lichidare definitivă a colonialis
mului.
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