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• Conîerința parlamentarilor țărilor N.A.T.O.

Adunarea, festivă din Capitală 
consacrată zilei de 7 Noiembrie
Miercuri după-amiază a avut 

loc, la Teatrul de operă și balet 
al R.P. Romîne, adunarea festivă 
consacrată zilei de 7 Noiembrie, 
cea de-a 46-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie

Pe fundalul scenei, unde se afla 
portretul Iul Vladimir Ilici Lenin, 
erau înscrise datele festive „1917 
-—1963" și urarea „Trăiască cea 
de-a 46-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie".

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii: Gheorghe Apostol, Le- 
onte Rău tu, Leontin Sălăjan, Mi
hai Dalea, I. K. Jegalin, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, Florian Dănălache, Gh. Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, colonel V. S. Makovkin, 
atașat militar naval și al aerului 
al Uniunii Sovietice la București, 

academicienii Mihai Ralea, Gh. O- 
prescu și Mihai Beniuc, Octavian 
Nistor, secretar al C.C. al U.T.M., 
Suzana Gîdea, președinta Consi
liului național al femeilor din R.P. 
Romînă, Marin Florea Ionescu, vi
cepreședinte al Consiliului gene
ral A.R.L.U.S., Vasile Lixandru, 
vicepreședinte al Sfatului popular 
al Capitalei.

In sală se aflau membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
organizațiilor obștești și instituți
ilor centrale, oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituți
ile Capitalei, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, acti
viști de partid și de stat și ai 
organizațiilor obștești, generali și 
ofițeri superiori, ziariști romîni și 
străini.

Erau de față șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă, membri ai Ambasadei Uni
unii Sovietice și alți membri al 
corpului diplomatic.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și R.P. 
Romîne. 4

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tov. Florian Dănălache.

Despre cea de-a 46-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a vorbit tovarășul Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R.

A luat apoi cuvîntul ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice în R.P. Romî
nă, I. K. Jegalin.

A fost prezentat apoi un bogat 
program artistic.

(Agerpres)

Printre minerii de la sectorul I al minei Vulcan, evidențiați tn 
întrecerea socialistă, se numără și cei din schimbul condus de tov. 
Pișek Moise.

IN CLIȘEU: Cîțiva din ortacii lui Pișek Moise înainte de a in
tra in șut.
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Realizări (te seamă la mina tonea
TELEGRAMĂ

Tovarășului NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 

Președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

Tovarășului LEONID IL1CI BREJNEV 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U. R. S. 5.

MOSCOVA

Dragi tovarăși.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne și al în
tregului popor romîn, vă trimitem 
dv. și prin dv. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, Prezidiului Sovie
tului Suprem, Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., poporului sovie
tic frate, cele mai cordiale felici
tări cu prilejul celei de-a 46-a a- 
niversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie — eveniment 
care a deschis o eră nouă în is
toria omenirii.

Poporul sovietic a obținut rea
lizări istorice în dezvoltarea mul
tilaterală a patriei sale, a econo
miei socialiste, a științei și cultu
rii, în făurirea bazei tehnico-ma- 
teriale a comunismului. în ridica
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Sub conducerea încercată 
a Partidului Comunist leninist al 
Uniunii Sovietice și a Comitetu

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ ION GHEORGHE MAURER
Prim-secretar al Comitetului Central Președintele Consiliului de Miniștri
al Partidului Muncitoresc Romîn al Republicii Populare Romîne
Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Populare Romîne
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Perseverență, pasiune...
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Bine pregătit profesional, harnic, 
pasionat după nou, militant activ 
pentru combaterea și eliminarea 
lipsurilor pe care le observă in 
procesul de producție, comunistul 
Nagy Ștefan,mecanic de locomo
tivă la mina Eonea a cucerit pe 
merit dragostea și prețuirea co
lectivului în mijlocul căruia lu- 

lui său Central, în frunte cu to
varășul N. S. Hrușciov, oamenii 
sovietici traduc în viață mărețul 
program de construire a comunis
mului, adoptat la cel de-al XXII-lea 
Congres al P.G.U.S. Oamenii mun
cii din patria noastră se bucură 
din inimă de marile succese ale 
poporului sovietic, care aduc o 
contribuție de cea mai mare în
semnătate la sporirea continuă a 
influenței socialismului în lume.

Politica externă a Uniunii So
vietice, bazată pe principiile leni
niste ale coexistenței pașnice, 
lupta ei neobosită pentru apărarea 
păcii și securității popoarelor, efor
turile consecvente în vederea re
zolvării problemelor internaționale 
pe calea tratativelor, contribuie la 
creșterea continuă a prestigiului 
țărilor socialiste, la întărirea for
țelor păcii și progresului social.

In strînsă colaborare cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste, Romînia militează pen
tru pace și colaborare între po
poare. Tara noastră a semnat Tra

crează de peste 15 ani. Ca agitatoi 
se ocupă zilnic de educarea și ca
lificarea ortacilor mai tineri, în
drumă și ajută cu bogata sa expe
riență echipele de electricieni și 
lăcătuși din depoul C.F.I., parti
cipă la activitățile obștești, cons
tituind in activitatea sa un bun 
exemplu pentru muncitorii din sec
torul de transport al minei Lonea.

Dorința de a se face cit mai 
folositor atit in organizația de bază 
cit și in procesul de producție l-a 
îndemnat să devină corespondent 
al presei de partid.

Perseverent și pasionat in a- 
ceastă activitate, Nagy Ștefan a 
devenit cu timpul un adevărat 
cronicar ai înfloritoarelor noastre 
vremuri. Scurte, dar semnificative, 
articolele sale cum sint de exem
plu : „Cei mai buni"; „Măsuri e- 
ficienle", „E casa ta, îngrijește-o”, 
„Acțiuni gospodărești", „Prin 
muncă patriotică", ..Bibliotecă cu 
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tatul cu privire la interzicerea par
țială a experiențelor nucleare, 
considerîndu-1 ca un pas important 
pe calea asigurării păcii.

Constatăm cu deosebită satis
facție că relațiile de prietenie 
trainică și colaborare multilaterală 
dintre popoarele romîn și sovie
tic, dintre Partidul Muncitoresc 
Romîn și Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice, bazate pe princi
piile marxism-leninismului, se dez
voltă și se întăresc în interesul 
ambelor noastre popoare, al unită
ții și coeziunii țărilor socialiste și 
mișcării comuniste internaționale.

Cu prilejul aniversării Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
vă urăm din toată inima, dragi to
varăși, dv. și întregului popor so
vietic, noi victorii în construirea 
societății comuniste, în lupta pen
tru triumful cauzei păcii și socia
lismului în lume.

Să trăiască în veci prietenia de 
nezdruncinat, alianța trainică și 
colaborarea frățească dintre po
porul romîn și poporul sovietic !
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activitate bogată”, „Nu numai îa- 
țadele trebuie îngrijite", publicate 
în paginile ziarului „Steagul ro
șu" din Petroșani au popularizat 
cele mai importante și cele mai 
recente îniăptuiri social-culturale 
din localitate, au contribuit la ex
tinderea unor valoroase metode 
de muncă în procesul de produc
ție, au stimulat brigăzile meri
tuoase și au dus ia înlăturarea 
neajunsurilor manitestate în di- 
terite compartimente de activitate. 

Hotărit să se dovedească și pe 
viitor tot atît de folositor colec
tivului în mijlocul căruia тип- g 
cește și trăiește, agitatorul și со- g 
respondentui voluntar Nagy Ște- g 
ian s-a angajat recent într-o adu- g 
nare generală să-și îmbunătățeas- g 
că și mai mult stilul de muncă, 8 
pentru rezolvarea multiplelor sar- 8 
cini ce stau în iața unui mem- 8 
bru de partid. 8

A NICHIFOREL 8

Cărbune peste plan
In luna trecută, mina Lonea a 

trimis preparației Petrila 2529 tone 
de cărbune peste sarcinile de plan. 
In întrecerea dintre sectoare, pe 
primul loc se află colectivul sec
torului V cu o depășire de 1779 
tone de cărbune. De la începutul 
anului sectorul V a extras peste 
prevederi 11 371 tone de ’cărbune. 
La acest sector toate brigăzile și-au 
depășit planul în luna octombrie. 
Depășirea realizată de brigada con
dusă de Danciu Moise, se cifrează 
la 1109 tone. Depășiri însemnate 
au realizat și brigăzile conduse de 
Farkaș loan și Petric Simion. Sec
torul IV. clasat pe locul II în în
trecere, a încheiat luna octombrie 
cu 624 de tone de cărbune extrase 
peste plan. Depășirea realizată de 
acest sector se datorește în mod 
deosebit aportului adus de brigă
zile conduse de minerii Miclea 
loan, Bîrluț Clement și Miclea 
Pamfil. Pe locul III s-a clasat co
lectivul de la sectorul III. Și aici, 
toate brigăzile au depășit sarcina 
planificată. La cele 443 tone de

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

carnet : ERUPȚIE LA 5344
Privită în limpezimea dimineții, 

sonda 5 344 parcă vrea să se ia 
la întrecere cu înălțimile Paroșe- 
niului.

Jos, la baza ei, pe solul încă 
umed de rouă, ortacii brigadie
rului Ionescu Aristide, care au 
montat sonda, cu două zile înainte 
de termen, forfotesc continuu.

Sonda și oamenii se pregătesc să 
atace adîncurile. Să învingă cer
bicia rocilor, să le smulgă taine 
neștiute, să detecteze сощоті, une
le ascunse de multe milenii, nu est? 
o treabă ușoară. Sînt necesare uti
laje și instalații moderne, specia
liști, documentații geologice și 
muncitori dîrji.

Verificate pînă la ultimul șurub 
curățați, gresați, scripeții, genera
torul electric, motorul, motopom- 
pela. macaraua, și prăjinile de fo
raj, toate meticulos rînduite, scli
pesc, așteptînd să dea piept' cu 
adîncurile.

Semnalul, un fluier ascuțit fără 
intermitență răsună scurt, porun
citor. Din înălțimea turlei, prăjina 
nr. 1 manevrată abil de Cîrstea 
Nicolae, coboară încet și precis, 
spre orificiul dispozitivului de ro
tire. începe forajul.

...16 septembrie 1963. La adîncime 
de 100 metri, foreza a întîlnit în 
rocă un strat puternic fisurat. Pier
derile la noroiul de foraj crase din 

cărbune extrase peste prevederi 
au contribuit în mod deosebit bri
găzile conduse de minerii Vasiu 
Aron, Compodi loan și brigada de 
frontaliști condusă de Solovan 
loan.

Folosind 
tehnica nouă

In luna octombrie, brigada con
dusă de Deak Petru de la sectorul 
de investiții a lucrat la galeria 
dublă de legătură Lonea II — Lo
nea III, de la orizontul 400. Prin- 
tr-o bună organizare a lucrului și 
folosind din plin mașina de încăr
cat E.P.M.-2 brigada a săpat în 
total 100,2 metri liniari de galerie, 
cu 30 metri liniari și 381 metri 
cubi steril excavați mai mult decît 
prevăd sarcinile de plan. La adîn- 
cirea puțului principal Lonea II a 
lucrat brigada condusă de Crîsnio 
Liviu. Organizînd munca în patru 
schimburi și folosind la încărcare 
un greifer B.C.-l iar Ia betonare 
podul mobil a reușit ca în luna 
octombrie să sape 3 metri și să 
betoneze cu 4 metri liniari de puț 
mai mult decît prevede planul.

oră în oră. Alarmată, „familia" 
sondorilor organizează o consfătui
re fulger. La propunerea lui Bi- 
volaru Gheorghe, membrii brigăzii 
hotărăsc să tubeze gaura de son
dă. Faptul că fiecare sondor va 
trebui să lucreze în plus cîteva ore 
pe schimb, nu supără pe nimeni. 
„Bine, că nu s-a oprit lucrul" — 
spun chipurile lor d îschise.

...11 octombrie. Din clipă în cli
pă coloana de foraj trebuie să a- 
tingă stratul de cărbune nr. 5. Mo
torul ticăie înfundat, gîtuit. parcă 
de o mină invizibilă. La ora 16 
contracarînd presiunea noroiului de 
foraj din puț; un jet de gaze și 
noroi erupe puternic pînă la o înăl
țime de 2C—25 metri.

— Izolați rețeaua de forță și 
lumină, înlăturați focurile, îngreu
nați cu barită noroiul de foraj — 
răsună comanda comunistului Ne- 
dslcu loan.

Sub o adevărată ploaie de mîl, 
luptînd din greu 3 săptămîni cu 
năpraznica forță a adîncurilor, 
sondorii de la locația 5 344 nu 
și-au dezmințit faima. Erupția a 
fost oprită.

Dîrzenia, curajul și munca plină 
de abnegație a muncitorilor și teh
nicienilor de la locația 5 344 a fă
cut în aceste zile o nouă faptă 
demnă de numele de sondor.

N. AUREL
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ONA LOR TON
Prieteni ai artei și culturii

sunat sfârșitul schim- 
uzină se revarsă zeci 
oameni, îndreptîndu-se 
lor. In fața birourilor

de multă 
Lupeni se

spre 
me
me- 

inte-

care caută prietenia cărți- 
uzină sînt aproape 300 de 
permanenți ai bibliotecii, 
mai mare parte tineri, din-

bi-
a

șut
de

de

se

Sârena a 
buhii. Din 
și sute de 
spre casele
pe unde trec cu toțji, mulți se o- 
presc. Ce s-a întîmplat ? La ieși
rea din incinta uzinei s-a așezat 
o masă acoperită cu pînză roșie, 
plină de cărți. Cărți noi în biblio
teca volantă a preparației! Iată ce 
a oprit revărsarea de oameni 
ieșire. Si într-adevăr, în jurul 
•ei grupul de oameni crește 
reu. Cărțile sînt răsfoite cu
res. Apoi, mai fiecare își continuă 
drumul cu ei te o carte în mină. E 
un prieten de nădejde pentru 
după-amiezile libere I

La preparația Lupeni sînt mulți 
oameni 
lor. In 
cititori 
în cea
tre care 69 au devenit în acest an 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărții". Pentru a le veni în aju
tor, comitetul sindicatului și co
mitetul U.T.M. au luat o inițiati
vă : De fiecare dată cînd în 
blioteca volantă a preparației 
par cărți noi, la ieșirea din 
preparatorii sînt întîmpinați
noii lor prieteni — cărțile recent 
apărute. De asemenea, în zilele 
salariu, se amenajează standuri cu 
cărțile noi. La fiecare ștand
vînd cărți în valoare de 3000—4000 
lei. Cu cărțile cumpărate de la ștan
duri multi prepartori, printre care 
și zeci de tineri, cum sînt Tripon 
Vasile, Matei loan, Marian Vasile, 
Mirt Catalina și-au format biblio
teci personale. Ei sînt cei mai pa
sionați cititori din uzină. Cu cîtă 
pasiune îți poate vorbi 
pre marea satisfacție 
cartea I Fiecare carte 
jută să fie mai buni, 
zători în propriile lor
înțeleagă mai bine îndatoririle, să 
lupte pentru tot ce e frumos și 
demn în viață. Și într-adevăr des
pre roadele lecturii 
numai ei, cititorii 
chiar și conduita lor 
fiecare zi, în viață, 
toți sînt fruntași în
Bați la loeul de muncă, se îmbraeă 
corect și se poartă cuviincios cu 
tovarășii lor.

Iată deci un mijloc valoros în 
educarea tineretului, un mijloc 
«ere la preparația Lupeni se bu-

fiecare des- 
ce ți-o dă 
citită îi a- 
mai încre- 

puteri, să-și

vorbeso nu 
fruntași, dar 
în munca de 
Tinerii amin- 
muncă, ordo-

cură 
rația 
și alte mijloace 
la tineri gustul
dorința de a fi mai buni, mai co- 
recți în viată și în muncă. Mai 
multi tineri, intre care și utemis- 
tul Halasz Tiberiu, recunoscut a 
fi drept un pictor pasionat și ta
lentat, fac parte din cercul de artă 
plastică al clubului orășenesc. La 
cîte 100—150 de tineri se distri
buie în uzină bilete pentru spec
tacole teatrale și de cinema. Aiți 
26 de tineri și tinere. între care 
Panciur Doina, Ghileșan Francisca, 
Cucuzel Nicolae, Petrovici Ada sînt 
coriști iar Pleșcan loan, Grecu Ni
colae, Zimboreanu Vasile, Tureu 
Gheorghe f-ac parte din echipa de 
dansuri a clubului. Mai toți sînt a- 
preciați pentru conștiinciozitatea și 
corectitudinea pe care o dovedesc 
în muncă și în viață.

La preparația Lupeni sînt 
posibilități și mai mari pentru e- 
dueația 
ultimul 
parație 
loroase 
abandonat, de pildă, 
tiere muzicală, brigada artistică de 
agitație, colectivul de creație lite
rară pentru brigada artistică. Tov. 
Anghel Traian, Moldovan Stefan, 
Moldovan Nistor și alți tovarăși 
care erau animatorii 
vrtăți motivează lipsa 
vita te prin faptul că 
Unii invocă și unele 
lipsa unor materiale, 
strumente muzicale...
dicatul și comitetul U.T.M. dispun 
de asemenea instrumente. De ce 
nu sînt atrași mai multi tineri la 
activitatea cercurilor de artă plas
tică, foto și altele, pentru care în 
uzină există amatori ? De ce nu 
sînt organizate cercuri „Prietenii 
filmului", de ce nu sînt organizate 
pentru tineri mai multe întruniri 
instructiv-educative ? Iată întrebări 
care se ridică In fața 
U.T.M. din preparație 
teaptă răspunsuri prin 
organizarea judicioasă 
liber al tinerilor, prin 
mijloacelor educației estetice, me
nită să dezvolte la tineri spiritul 
Unei înalte înțelegeri a îndatori
rilor sociale.

estetică a tineretului. In 
timp s-au neglijat la pre- 
o seamă de 
ale educației

atenție. La prppa- 
bucură de atenție 

menite să dezvolte 
pentru frumos,

Zidarii din brigada condusă de comunistul Popescu Teodor dau dovadă conștiinciozitate
muncă. Lună de lună ei iși depășesc sarcinile de plan și dau lucrări de bună calitate. Iată de ce el 
evidential! în întrecerea socialistă pe șantierul de construcții nr. 10 din Vulcan.

IN CLIȘEU: Clțiva din membrii brigăzii ridică zidul unui пор bloc.mijloace va- 
estetice. Ș-au 
cercul de ini-

acestor 
lor de

acti- 
acti- 

timp.nu au 
greutăți prin 
respectiv in- 
pe cînd sin-

comitetului 
și care aș- 
fapte, prin 
a timpului 

folosirea

I. DUBEK

»йЛЧГ«дл-^

clptllUji

1 
un 
ut-

Aplecat asupra mesei, minerul 
Popovici Mihai, secretarul organi
zației U.T.M. din sectorul 
al minei Petrila. linia 
gratie prin care socotea să
mărească săptămină de săptămînă 
prezența tinerilor din sector ia in 
vățămintul politic.

— Dar noua serie a școlii de 
calificare cînd începe ? — se adre
să el secretarului comitetului 
mină

— in curînd. Ai tineri de 
mis ia școala de calificare ?

— Da, chiar azi m-a întrebat
nou vagonetarul Monete Gheorghe,

— Monete Gheorghe ? Acum 
cum merge ?

...Răspunsul la această Întrebare 
pune în lumină ce înseamnă să te 
ocupi de un tînăr pe care, nu cu 
mult timp in urmă, mulți din sec
tor nu vroiau 
mijlocul lor. 
pe figuri, in 
Vasile. Lucra 
în rest... De
ales după се-și petrecea nopțile 
prin restaurante. Cînd venea Ia

pe

tri-

di rt

să-1 mai aibă în 
Lucra într-un abataj ■ 
schimbul Iui Savenco 
numai ca numele căci 
multe ori lipsea, mai

In fața instanțelor judecătorești• ••

oui, totniji attul...
șut, nu făcea 
cînd șeful de 
sistent să grăbească cu aducerea 

de susținere. Monete a 
gata să lovească.

mie ? Lu-

mai nimic, iar odată, 
echipă i-a cerut în

lemnului
sărit ca ars,

— Ce-mi comanzi tu
crez cum știu eu I

bine, dacă lucrezi cum ști 
mai ai ce căuta la noi! 
nevoie de

— Ei 
tu, nu 
N-avem 
lipsă.

Tînărui Popovici 
membru în 
bază U.T.M. 
și i-a spus :

— Totuși

leneși. Mai bine

Mihai, pe atunci 
organizației debiroul

a aflat de întîmplare

nu- 
neo-
Da-
din

Intr-una din zilele treaute s-a 
desfășurat, în sala palatului cultu
ral din Lupeni, în fața unei 
meroase asistențe un proces 
bișnuit. Acuzații erau tinerii 
vid Mihai și Maxim Ștefan 
orașul Lupeni.

De la prezidiul instanței, secre
tarul de ședință a înfățișat faptele 
inculpaților, infracțiunea comisă de 
ei.x David Mihai și Maxim Ștefan, 
după ce au consumat o eantitate 
apreciabilă de băuturi alcoolice, 
au provocat scandal în local, iar 
cînd au ieșit în stradă au dovedit 
din nou o atitudine condamnabilă, 
lipsită de cel mai elementar bun 
simț, lovind un cetățean ce mer
gea spre casă. După ce cetățeanul 
căzuse la pămînt, cei doi infrac
tori l-au jefuit luîndu-i un picup 
cu mai multe plăci.

Procurorul acuză, cere pedepsi
rea infractorilor, dar consecvent 
principiilor justiției socialiste, ur
mărește prin cuvîntul său să ofe
re completului de judecată posi
bilitatea unei juste cîntăriri a fap
telor, iar inculpaților — conștiința 
că ei sînt vinovați, asistenței un 
prilej de meditație. De aceea, pro
curorul apelează la rezultatele an
chetei efectuate de tribunal. Și

lor de muncă care nu odată 
întins o mină de ajutor, pe 

ei n-au primit-o. Ancheta so- 
reaiizată minuțios, a prezen-

astfel, în fața celor prezenți la a- 
cest proces apare tabloul celor doi 
infractori. Doi tineri care au apu
cat pe un făgaș greșit, care nisi- 
odată nu au ținut seama de sfatu
rile celor mai vîrstnici, de tova
rășii 
le-au 
eare 
cială
tat asistenței viața infractorilor de 
la eea mai fragedă vîrstă și ast
fel cei de față au putut urmări 
procesul lor de dezvoltare pînă în 
momentul comiterii infracțiunii.

Acuzînd pe infractori, procuro
rul a amintit că inculpații mai a- 
vuseseră la activul 
condamnări fiecare 
te de huliganism, 
obștesc și tîlhărie. 
procurorul are în
sitatea reeducării tinerilor. In fața 
asistentei el cere aplicarea unei- 
pedepse exemplare pentru fiecare, 
perioadă în care inculpații să facă 
o școală a disciplinei, să fie reedu
cați și redați apoi societății.

In euvîntul său apărătorul 
rată cum 
la vîrsta 
infractori 
g«tivă a

și a unor elemente descompuse de 
eare s-au atașat. El demonstrează 
asistenței că Maxim Ștefan la lo
cul de muncă era un muncitor a- 
preciat din punct de vedere pro
fesional și tocmai datorită faptului 
că s-a aliat de anumiți indivizi 
care la activul lor au avut mai 
multe condamnări a apucat pe un 
drum rău, care l-a adus în fata 
instanței. Același lucru a fost spus 
și despre David Mihai. Apărătorul 
a arătat și el 
rătînd totodată 
zuri eînt rare, 
tînd că acești
societății noastre, pot deveni oa
meni folositori.

Ținînd seama de gravitatea ac
telor comise de inculpați cît și de 
faptul ca la activul lor au mai a- 
vut și alte condamnări, instanța a 
condamnat pe Maxim
David Mihai Ia cîte 9 ani 
închisoare corecțională și 
interdicție.

Procesul ținut în sala
cultural din orașul Lupeni a avut 
un conținut edueativ-preventiv: ti
nerii au avut de învățat, iar incul
pați! și-au luat pedeapsa cuvenită.

dacă vrei să mai ră- 
mîi în sector, vino să lucrezi în 
brigada noastră, împreună cu mi
ne. îl rog eu pe tovarășul Neagu, 
șeful brigăzii, să te primească. 
Dar cu o 
ocară. Ai 
fi rău.

Monete
povici a
grea răspundere atit față de bri
gadă, în care toți munceau cu hăr
nicie,
U.T.M.
om să

— Ge faci după șut ? — îl între
bă ei pe

— Am 
ei.

— Uite,
ten pe care dacă ai să-l cunoști, 
nu te desparți de ei niciodată. E 

tovarăș minunat 1
Și i-a dat
— Eu am

povici. Apoi
Și Monete

Intr-o altă zi, Popovici i s-a adre
sat iui Monete:

să
condiție: nu mă faci 
să mă asculți și nu

de
va

Po-a primit, iar minerul j 
simțit că și-a asumat o

cit și față de organizația 
Trebuia să-l ajute pe acest 
devină altul.

Monete.
prieteni, mă întUnesc cu

îți recomand eu un prie-

un
o carte.
citit-o, continua Po- 
îți dau alta.
a început să citească.

vina acuzaților, a- 
că asemenea ca- 

E1 a încheiat ară- 
tineri, cu ajutorul

lor eîte 3 
tot pentru fap- 
furt din avutul 
In același timp, 
vedere și nece-

Ștefan și 
și 6 luni 

3 ani

palatului

A L /

a- 
pas de pas, începînd de 
eea mai fragedă, cei doi 
au suferit influența ne- 
familiiior dezorganizate

HORI A NELEGA
procuror

după

Monete

— Nu vrei să rămîl cu noi 
șut cîteva ore ? Avem ceva frurhos 
de făcut.

iz

Și a rămas, muncind pe între
cute cu mulți alți tineri ia strin-

. gerea fierului vechi și a lemnului 
pe cîteva galerii de cap părăsite.

Așa, încetul cu încetui,
a intrat in adevărata viață a ute- 
miștilor din sector. A îndrăgit 
munca, l-a venit greu să mai lip
sească de la șut, a găsit prieteni 
în cărți, în filme, l-a atras însu
flețirea cu care ceilalți utemiști 
participau la acțiuni patriotice. Și 
mai ales, a căutat să-i arate mine
rului Popovici că e și ei om și 
nu vrea să-l iacă de rîs pe cel 
care într-un moment greu, cînd pe 
bună dreptate 
încredere, l-a 
și i-a ajutat

nimeni nu-i 
luat alături de 

să devină om.

arăta
ei,

Mo nete

☆

pe 
în

nostru cu 
de ei depind 

Acum e repar- 
galeriilor, pen- 
răspundete. De

na mai e acela 
care-1 știai, explică Popovici. E 
rînd cu ceilalți muncitori harnici, 
Să-l ii văzut cu cit suflet muncea 
atunci cînd i s-a încredințat apro
vizionarea abatajului 
lemn, simțea că și 
realizările brigăzii, 
tizat la șistificarea 
tru ca lucrează cu
mult nu mai lipsește nemotivat, iar 
la învățămîntul politic nu ne face 
de rușine. Merită să-l ajutăm să 
se înscrie la cursurile de califi
care, să devină un miner de nă
dejde. spunea, nu fără bucurie în 
glas, tînărul miner Popovici, se
cretarul organizației U.T ,M. 
sector.

din

O

OSCOP
'Tînărul Borza loan, împreună 

■* cu echipa; sa de electricieni 
din care fac parte utemlștii Ghiță 
Cornel, Prodan Vasile șl Gazdag 
losif, de la secția de rețele Petro
șani au remediat zilele trecute un 
deranjament produs în plină pro
ducție la cablul armat de 6 KV ce 
alimentează cu energie electrică 
mina și preparația 
lucrat 17 ore fără 
cîndu-și pe deplin

auPetrila. Ei 
întrerupere, fă- 
datoria.

M ecanicul de funicular Ienă- 
*"'șescu Stănilă de la exploatarea 

Mierleasa a conceput o inovație

Ж ecanicul de
crsniti

privind 
același

apropierea 
motor al

bus- 
funi-

importantă 
tonilor cu 
cuierului. Prin inovația respectivă 
a fost ușurat efortul 
citorilor.

fizic al irran-

Nicolae, deși 
de miner este 
sectorului IV

nrinărul Mititelu
J nou in meseria 

iubit de colectivul 
al minei Petrila unde fși desfășoa
ră activitatea. Nu 
preluat conducerea 
mase în urmă pe
la nivelul celor evidențiate.

de mult el a 
unei brigăzi ră- 
care a ridlcat-o



STEAGUL R0ȘU

FAPTE DIN ACTIVITATEA 
MESERIAȘILOR PETRILENI

Extinderea 
abatajului frântul

p U В LICITATE

Economii de energie 
și materiale

In perioada trecută din acest an 
colectivul sectorului VIII electro
mecanic al minai Petrila a adus 
un aport prețios la reducerea pre
țului de cost al producției de căr
bune. Prin utilizarea rațională a 
agregatelor, decuplarea transfor
matorilor în zilele de repaus, mon
tarea a două compensatoare rotorice 
pentru îmbunătățirea factorului de 
putere ai mașinilor asincrone etc., 
meseriașii sectorului au realizat o 
economi * de energie electrică glo
bală în valoare de peste 318 OIHJ 
lei.

De asemenea, prin recuperarea 
unui număr de peste 300 trenuri 
de roti, 294 tampoane și cîrlige 
de vagonete, peste 1 200 cleme 
pentru armături Т.Н., colectivul 
sectorului a realizat alte peste 
236 000 lei economii. La aceste 
succese un aport prețios au adus 
muncitorii din echipele de electri
cieni, precum și cei din echipele 
de lăcătuși condusa de tov. Brîn- 
dușa Aurel, Merlak loan și alții.

23 de inovații aplicate
Perfecționarea continuă a uti

lajelor și a procesului de produc
ție constituie una din preocupă
rile de seamă ale meseriașilor din 
acest sector. In frunte cu comu
niștii Pantea Teodor, Biro Iosif, 
Terenlica Nicolae, Ambruș Nico- 
lae. Antal Ervin și alții, colscti- 
vul sectorului a făcut în acest an 
31 propuneri de inovații dintre 
care 23 au fost deja aplicate în 
procesul de producție.

Printre principalele inovații se 
numără cele realizate de colectivul 
de meseriași ce lucrează la repa
rarea uneltelor pneumatice și a 
sculelor miniere în problema in
troducerii perforajului umed, pre
cum și inovațiile cu privire la mo

dificarea circuitului de ungare a 
compresoarelor de 45 m.c./minut, 
dispozitivul de curățire și ungere 
a cablului lat de la puțul centru, 
automatizarea ușilor de la mitul 
orb nr. 9 și altele.

Fier vechi 
pentru oțeterii

Mobilizați de organizația U.T.M. 
tot mai multi tineri din sectorul 
electromecanic al minei Petrila 
participă cu însuflețire la acțiu
nea de colectare a fieruldi vechi. 
In cele trei trimestre scurse din 
acest an. tinerii din sector au co
lectat și trimis otelăriilor patriei 
aproape 500 000 kg, fier vechi cu 
cca. 100 000 kg. mai mult decît 
sarcina planificată pe această pe
rioadă. Totodată ei au mai colectat 
33 tone fontă, și alte metale nefe
roase. Echivalentul valoric al fie
rului și fontei colectate este de 
450 000 lei.

Aripa vestică a abatajului nr. 
404 de pe stratul 3 din blocul IV 
al minei Lonea era programat să 
fie exploatată prin abataje came
ră. La abatajul alăturat, la nr. 403, 
pe o lungime de 75 de metri căr
bunele era excavat prin abataj 
frontal. In partea estică a lentilei, 
la nr, 402, cărbunele se exploata, 
de asemenea, prin abataje came
ră. In urma studierii posibilități
lor existente, conducerea tehnică 
a sectorului IV a luat măsuri de 
a extinde abatajul frontal și la 
abatajele cameră vecine, la nr. 404 
în partea vestică și la nr. 402, іи 
partea estică. Abatajul frontal 
fiind armat cu stîlpi G.H.H. rezul
tă însemnate economii de material 
lemnos, iar randamentul crește 
sim(itor. Lucrările de pregătire a 
abatajului frontal ie apropie de 
Sfîrșit și în zilele ce urmează va 
intra în exploatare. La încheierea 
lucrărilor de pregătire, lungimea, 
pe direcție a abatajului frontal, va 
fi de 105 metri.

La școala profesională din Lupeni se acordă o mare atenție prac
ticii în producție a elevilor. încă din anul I, elevii, îndrumați de 
maiștri cu experiență în producție, își însușesc primele noțiuni ale me
seriei alese.

IN CLIȘEU : Comunistul Gado Iuliu în atelierul de lucrări prac
tice explică unui grup de elevi din anul I mecanismul de funcționare 
a strungului.

Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid

CU SIMȚ DE RĂSPUNDERE
Aproape fiecare din cai 30 de 

tovarăși care au luat cuvîntul în 
adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri în organizația de 
bază de la Depoul C.F.R. Petroșani 
au reliefat succesele dobîndite în 
procesul de producție. întregul co
lectiv. în frunte cu comuniștii, a 
depus eforturi susținute pentru îm
bunătățirea continuă a procesului 
de producție.

In cele trei trimestre încheiate 
din acest an, parcursul mediu zil
nic al locomotivelor la tren călă
tori a fost depășit cu 37 la sută, 
iar parcursul mediu zilnic al loco
motivelor tren marfă cu 1,31 la 
sută. O mare atenție a fost acor
dată in această perioadă și reduce
rii consumurilor specifice. Anga
jamentul luat de a realiza pînă la 
sfîrșitul anului, economii peste 
plan la prețul de cost în valoare 
de 120 000 lei a fost depășit, cb- 
Mnîndu-se de pe acum economii de 
peste 362 000 lei .

Făcînd bilanțul realizărilor obți
nute în domeniul reducerii normei 
tehnice de consum, comunistul 
Martin Elemer, șeful depoului, a 
arătat că în acest an mecanicii de 
locomotive și fochiștii au realizat 
o economie de 4 435 tone combus
tibil convențional, succes la care 
și-au adus în mod deosebit apor
tul comuniștii Marcu Aurel, Căiu- 
țoîu loan, Zbora Constantin, Bo- 
Zero Ferdinand, Kalman Francisc. 
Vorbitorul a mai arătat că în pe
rioada trecută din acest an, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
2,5 la șută și paralel cu aceasta 
și cîștigul mediu al muncitorilor.

Dornici ca rezultatele în pro
ducție să fie și mai bune, comuniș
tii au anaiizat cu spirit de răs
pundere deficiențele care mai dăi
nuie în procesul de producție. De 
exemplu, în atelierul depoului exis
tă suficiente rezerve interne pen
tru întreținerea și repararea în 
bune condițiuni a parcului de lo
comotive. Cu toate acestea s-au 
înregistrat uneori deficiențe mai 
ales din cauza slabei calificări a 
unor meseriași precum și a lipsei 
de control pe faze de lucru din 
partea șefilor de echipe și a maiș
trilor. Executarea unor reparați: 
de slabă calitate, precum și super
ficialitatea de care au dat dovadă 
unii mecanici și fochiști în pro
cesul de exploatare a locomotive
lor a avut consecința că în acest 
an s-au ivit defectări de locomo
tive pe parcurs. Asemenea defec
tări au fost înregistrate la loco
motivele 150 1111, 1501102, 40 004 
și altele. Pentru înlăturarea aces
tui neajuns, noul birou al organi
zației de bază trebuie să traseze 
ca sarcină comuniștlloi să se ocu
pe de ridicarea nivelului de cali
ficare a muncitorilor.

Comuniștii n-au neglijat nici pro
blemele vieții interne de partid. 
Tovarășii Josan Adrian, Comșa 
Mihai, Crișan loan, Szekeres Fran- 
cisc au arătat că biroui organizației 
de bază nu s-a ocupat cu simț 
de răspundere d^ educarea mem
brilor și cartdidațilot de partid. 
Cei care au luat cuvîntul pe mar
ginea dării de seamă au arătat

că biroul organizației de bază a 
neglijat munca politică de la om 
la om, tinerea unor conferințe e- 
ducative în fața membrilor și can- 
didaților de partid. De asemenea, 
biroul a neglijat munca cu acti
vul fără de partid, cu agitatorii, 
nu a repartizat sarcini concrete 
membrilor și candidaților de partid 
și neîndestulător a asigurat con
trolul asupra conducerii adminis
trative.

In' cuvîntul lor, tov. Furca Ghe- 
orghe, Kalman Francisc, Banu 
loan și alții au arătat că biroui 
organizației de bază nu a ținut 
cu regularitate ședințe, nu s-a 
preocupat cu destulă răspundere 
de' mobilizarea membrilor și can
didaților de partid la adunările ge- 
n эгаіе. Din această cauză unele a- 
dunări au fost amînate, iar altele 
au avut o frecvență slabă. Pe bu
nă dreptate, participări ții la discu
ții au criticat biroul că nu a tras 
la răspundere pe tov. Crăciunescu 
Ioan, Cîmpeanu Teodor, Ungur Io
sif, Ivanmu foan și pe alți mem
bri și candidați de partid care nu 
iau parte la adunările generale, Ja 
acțiunile întreprinse de comuniști.

Ceea ce a caracterizat discuțiile 
a fost răspunderea comuniștilor 
«față de bunul mers al producției, 
grija lor pentru îmbunătățirea mun
cii de partid. Numai eliminînd de
ficiențele care mai există, a arătat 
tov. Marcu loan, secretarul comi
tetului de partid d ? la Nodul C.F.R. 
Petroșani, ne putem îndeplini sar
cinile ce ne stau în față.

Z. ȘUȘTAC

ATENȚIUNE
O.C.L. Produse Industriale Petroșani anunță că s-au pus ій 

vînzare mari cantități de CONFECȚII pentru sezonul de toamnă- 
iarnă pentru temei, bărbați și copii; TRICOTAJE călduroase și 
lire de lină pură.

Vînzarea se lace și cu plata în rate în condiții foarte avan
tajoase pentru salariații permanent!.

Condiții de vînzare :

Cumpărători cu remunerație 
lunară netă :

Aconto Număr maxim
minim de rate

— pînă la 1000 le! pt. muncitori
și militari 25% 8

pentru alți
î:

salarlați 20% 6 <

— peste 1000 lei pt. muncitori
și militari 25% 8 !

pentru alți t/l 1

salariați 25 % 6 <

— Valoarea minimă pentru care se poate încheia un contract 
de vînzare cu plata în rate este de 500 lei la confecții. La tricotaje 
și fire de lină pură pentru tri cotat — 300 lei.

— Dobînda ce se percepe cumpărătorilor de mărfuri cu plata 
în rate este de 3 la sută pe an și se achită o dată cu ultima rată.

Pentru încheierea contractelor „Dovezi tip‘J prevăzute de in
strucțiunile în vigoare, găsiți în magazinele de specialitate ale 
O.C.L.

Vizitați magazinele O.C.L. Produse Industriale și profitați de 
condițiile avantajoase de plată ce vi se oferă.

DIRECȚIUNEA
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I. I. L. „6 August" Petroșani
ANGAJEAZĂ IMEDIAT

Șef serviciu producție, ing iner cu salariu de 1 700—1 950 
serviciu organizarea "muncii studii superioare cu salariul

lei; 
de

♦
♦
♦

* ♦♦♦*♦șei
1 700—1 950 lei; inginer dispecer producție cu salariu] de 1050—

1 500 lei ; in- !
lei ; lehnicia» o

1 500 lei ; inginer C.T.C. cu salariul de 1 050 — 
giner mecanic cu salariul de 1 050 — 1 500

I dispecer cu salariul de t 000—1 300 Iei; tehnician 
normator cu salariul de 1000—1 300 lei; tehnician I 
salariul de 1 000—1 300 lei; tehnician I extracție, cu 
1000—1 300 lei; maistru tîmplărie, cu salariul 
maistru tapițerie cu salariul de 
salariul de 1 000—1 300 lei.

Condițiile de angajare sint
Informații suplimentare se
str. Mihai Viteazul nr. 1

900- 1 300 lei;

I tehnolog 
morarii 
salariul 

de 900—1 300 
maistru mecanic, cu

cu
de

lei;

♦
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♦

din♦
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/

ț
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c
f

cele prevăzute 
pot primi la 

Petroșani.

în legile în vigoare. ♦ 
sediul întreprinderii •

I. C. O. Petroșani anunță
Din cauza scăderii debitului de apă la surse, I.C.O. Petro

șani trebuie să facă restricții in alimentarea cu apă potabilă a 
populației din localitatea Petroșani începînd cu data de 5 noiem
brie 1963, după cum urmează:

1. Cartierele Dimitrov și Livezeni se vor alimenta 
potabilă zilnic între orele 5,30 —8 
va alimenta intre orele 5,30—21.

cu apă 
și 14—20, iar restul orașului se

2. Populația 
stalațiile de apă 
vita pierderi de 
strictul necesar.

orașului Petroșani 
în perfectă st are 
apă. Totodată se

este rugată de a menține în
de funcționare pentru a se e- 
interzice acumulări de apă deeft

3. Nerespectarea celor me nționate Ia punctul 2, vor atrage 
după sine sancțiuni.

M. M. E. E. — I. С. M. I. N
Filiala Petroșani

Angajează FOCHIST CALIFICAT pentru în
călzirea centrals din Maleia str. Dr. Petru Groza 
nr. 68 Petroșani.

Condiții: salarizare 4,50 lei|oră. Doritorii 
se vor adresa în str. lovanilor nr. 1 Petroșani, 
telefon interurban 9, automat 275.

jj
r»

ANUNȚ
I.S.LP.M. Petroșani anunță că are va
cante două oosturi de inspectori tehnici.

Pentru ocuparea acestor posturi se 
cere diploma de inginer și o vechime de 
5 ani în cîmpui muncii.

Informații suplimentare la I.S.LP.M. 
Petroșani str. Republicii nr. 99.
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Mexicp^gătiri învederea 
alegerilor prezidențiale

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager
pres'

In Mexic au început pregătirile 
in vederea alegerilor generale — 
prezidențiale și parlamentare — 
care vor avea loc în iulie 1964.

Candidatul comitetului executiv- 
national al Partidului revoluționar 
instituțional de guvernămînt pen
tru funcția de președinte al re
publicii este actualul ministru al 
afacerilor interne, Gustavo Diaz 

Ordez.
Candidatul pentru funcția de 

președinte al republicii din partea 
Frontului popular electoral din, 
opoziție, din care în afara celor
lalte organizații face parte șț 
Partidul Comunist din Mexic, este 
Ramon Palomino, membru al con
ducerii Uniunii independente a ță
ranilor.

Conferința paplamentapilop 
țăpflop N.A.T.O.

PARIS 6 (Agerpres).
La 5 noiembrie, la Paris au în

ceput lucrările comisiilor economi
că, politică și militară ale Confe
rinței parlamentarilor țărilor 
N.A.T.O. După cum transmite a- 
genția France Presse, ele elabo
rează o serie de recomandări care 
vor fi înaintate Conferinței plenare 
a parlamentarilor care își desfă
șoară lucrările tot la Paris.

Potrivit agenției, comisia poli
tică a examinat și respins un pro
iect de creare a unei adunări 
consultative a N.A.T.O. ; proiect 
care fusese prezentat de senatorul 
american William Fulbright. Aceas
tă propunere, relevă France Pres
se, a provocat „reticențe cvasi- 
generale".

Comisia a dezbătut, de aseme
nea, proiectul american privind 
crearea forțelor nucleare multilata- 
rale ale N.A.T.O. După cum rele
vă France Presse, deoarece această 
propunere „a ridicat numeroase

MOSCOVA. — N. S. Hrușciov, 
Președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a primit la 6 no
iembrie la Kremlin grupul de re
prezentanți ai cercurilor de afaceri 
americane, care au sosit la Mosco
va în cadrul unei călătorii orga
nizată de revista „Time" prin ță
rile Europei,

ROTTERDAM. — La un depozit 
de produse chimice din orașul 
Vlaardingen, aflat între Rotterdam 
și Haga, a izbucnit un violent in
cendiu. Pentru a izola și a stinge 
acest incendiu autoritățile au mo
bilizat peste 1 000 de persoane — 
pompieri, armată, poliție. De ase
menea, s-au luat măsuri pentru e- 
vacuarea din oraș a 70 000 de lo
cuitori. Agenția menționează că 
eforturile de a stingi acest in
cendiu au fost zadarnice. Pagube
le se ridică pînă în prezent la 
peste 1 milion de florini.

NEW YORK. — Societatea cons
tructoare de automobile „Studeba
ker Corp." a anunțat la 5 noiem
brie că a concediat un număr de 
1 500 muncitori de la uzina din 
South Bend (statul Indiana). A- 
ceastă măsură este justificată prin 
referiri la „reducerea sezonieră a 
producției".

TOKIO. —In cadrul turneului pe 
care îl întreprinde într-o serie de 
țări din Extremul Orient, la 6 
noiembrie, președintele Republicii 
Federale Germane, Heinrich Lub- 
ke și persoanele care îl însoțesc 
au sosit într-o vizită oficială de 9 
zile în Japonia.

LONDRA. — Cu prilejul aniver
sării a 400 de ani de la nașterea 
lui Shakespeare va avea loc la

Călăt&via de nuntă 
a primei familii de cosmonauți

MOSCOVA 6 (Agerpres)
Prima familie de cosmonauți, 

Valentina Nikolaeva Tereșkova și 
Andrian Nikolaev, se pregătește 
pentru călătoria de nuntă. Tinerii 
căsătoriți își vor petrece concediul 
de căsătorie făcînd o călătorie prin 
India, Nepal, Ceylon, Indonezia, și 
Birmania. (Cosmonauții au primit 

------------ ©------------

întrevedere între Suvanna Fumma și Nehru
DELHI 6 (Agerpres)
Primul ministru al Laosului prin

țul Suvanna Fumma care se află 
în vizită în India, a avut marți o 
întrevedere cu primul ministru al 
Indiei, Jawaharlal Nehru.

Potrivit declarației unui purtă- 
I tor de cuvînt al Ministerului de

obiecțiuni", comisia a hotărît să 
nu o supună dezbaterilor Conferin
ței plenare. Totuși ea a adoptat 
recomandarea de a se continua 
tratativele în această direcție.

In Comisia economică, ale cărei 
lucrări au fost prezidate de se
natorul american Jacob Javits, s-a 
adoptat o rezoluție în care se re
comandă negociatorilor din cadrul 
G.A.T.T. de a „acorda o atenție 
deosebită suprimării barierelor ne
tarifare" care constituie, potrivit 
declarațiilor lui Javits, „piedici tot 
atît de importante ca și barierele 
tarifara pentru liberalizarea co
merțului".

Comisia a dezbătut, de aseme
nea, un proiect remis de Javits, 
care prevede crearea „unor fonduri 
atlantice de investiții pentru A- 
merica Latină". După cum preci
zează France Presse, aste vorba 
de fonduri care să fie puse la dis
poziție de întreprinderi particulare 
din țările N.A.T.O.

Londra, între lunile martie și iu
nie 1064, un festival internațional 
de teatru la care vor participa 
mari companii de teatru din șapte 
țări .

CAPETOWN. — Tribunalul din 
Capetown a început judecarea u- 
nui nou proces înscenat unor pa- 
trioți din Republica Sud-Africană. 
In proces sînt implicate 11 persoa
ne, femei și bărbați. In actul de 
acuzare se arată că ei se fac vi- 
novați de „incitare" la acțiuni îm
potriva actualului regim rasist din 
Republica Sud-Africană. Apărarea 
a cerut anularea procesului, dove
dind netemeinicia acuzațiilor.

TOKIO. — O performanță neo
bișnuită, traversarea Oceanului Pa
cific într-o barcă mică în decurs 
de 90 de zile de către un singur 
om constituie subiectul unui nou 
film japonez în culori, „Taiheyo 
Hitorobotchi". Filmul, care se pre
zintă în premieră la Tokio, va 
purta titlul „Dușmanul meu, 
marea'Ta festivalul cinematografic 
de la San Francisco.

RIO DE JANEIRO. — Agenția 
United Press International r datea
ză că Brazilia și Chile au propus 
în cadrul conferinței interamerica- 
ne de la Sao Paulo crearea unul 
sistem interamerican permanent de 
consultări asupra problemelor co
merțului și dezvoltării. Această 
idee, potrivit inițiatorilor ei, ar ur
ma să fie luată în discuție în ca
drul seminariului latino-american 
ce va avea loc în Brazilia, în ia
nuarie 1964, cu participarea exper- 

invitații din partea guvernelor an
cestor țări).

In călătoria care va dura o lună 
tinerii căsătoriți vor fi însoțiți de 
„fratele" cosmic al Valentinei, Va
leri Bîkovski și soția sa, Valen
tina.

Plecarea cosmonauților în India 
este fixată pentru 9 noiembrie.

Externe al Indiei, clei doi primi mi
niștri au discutat o serie de pro
bleme privind situația din Laos 
inclusiv activitatea Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol. După cum se știe, reprezen
tantul Indiei este președintele a- 
cestei Comisii.

La 6 noiembrie, premierul lao
țian a părăsit orașul Delhi, plecînd 
spre patrie.

- = ©=-

L. Johnson 
a sosit № Olanda
HAGA 6 (Agerpres)
Lyndon Johnson, vicepreședintele 

S.U.A., care întreprinde o călăto
rie prin țările Beneluxului, a so
sit în Olanda, venind din Luxem
burg. La 7 noiembrie, el urmează 
să deschidă la Amsterdam o ex
poziție agricolă a S.U.A.

La Haga, Johnson a avut o în
trevedere cu Victor Marijnen, pri
mul ministru al Olandei.

După cum a declarat unul din 
participanții la întîlnirea dintre 
Johnson și Marijnen, vicepreșe
dintele S.U.A. a menționat că în 
urma încheierii Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
cele trei medii. Statele Unite sînt 
gata să examineze toate posibili
tățile de îmbunătățire a relațiilor 
dintre Est și Vest.

ților latino-americani care vor lua 
parte la conferința mondială pen
tru comerț și dezvoltare din mar 
tie de la Geneva.

PRETORIA. — In Republica Sud- 
Africană, în virtutea legii rasiste 
cu privire la „activitatea subver
sivă", au fost condamnate la moar
te 40 de persoane.

WASHINGTON. — La sediul So
cietății naționale de geografie din 
Washington s-a anunțat marți că 
un cercetător norvegian. Helge 
Ingstadt, a descoperit pe coasta 
de nord a Terra-Novei un sat al 
vechilor vikingi.

Această descoperire, menționea
ză agenția France Presse, confirmă 
ipoteza potrivit căreia vikingii, 
conduși de șeful lor Leif Erickson, 
ar fi descoperit America cu apro
ximativ 500 de ani înaintea lui 
Colunrb.

CARACAS. — In cadrul campa
niei electorale cate se desfășoară 
în Venezuela, senatorul Raul Ra
mos Jimenez, candidat pentru func
ția de președinte al Venezuelei 
din partea grupării de opoziție a 
partidului „Acțiunea democratică" 
a tăcut o declarație în care a sub
liniat că țara trebuie să restabi
lească relațiile diplomatice și co
merciale cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări socialiste. După 
cum a relevat senatorul, aceasta 
va avea consecințe favorabile a- 
supra dezvoltării economice a Ve
nezuelei.

PARIS. — Un avion cu reacție 
aparținînd forțelor militare aeriene

Sărbătorirea zilei 
de 7 Noiembrie la Moscova

MOSCOVA 6 (Agerpres)
La 6 noiembrie, în Palatul Con

greselor din Kremlin a avut' loc 
tradiționala ședință festivă con
sacrată celei de-a 46-a aniversări 
a Marei Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

In Sala Palatului se aflau mun
citori din uzine și fabrici, frun
tași ai muncii comuniste, țărani 
din colhozuri și lucrători din sov
hozurile de lingă Moscova, oameni 
de știință și ingineri, scriitori și 
oameni de cultură, comandanți mi
litari de vază. Au participat invi
tați din diferite țări, care au sosit

-------- o---------

la Івдм (в situația din Маші de sud
SAIGON 6 (Agerpras).
Agențiile de presă relatează că 

„Comitetul revoluționar militar", 
care deține puterea în Vietnamul 
de sud după înlăturarea lui Ngo 
Dinh Diem, a fost lărgit și re
organizat. Noul guvern instalat ieri 
la Saigon și-a început activitatea.

☆
La 5 noiembrie, secretarul de 

Stat al S.U.A., Dean Rusk, a fă
cut o declarație în cadrul Comisiei 
senatoriale pentru afacerile exter-

—=©=— ----------

DECLARAȚIA LUI F. MUTESA
KAMPALA. Luînd cuvîntul în 

cadrul sesiunii Adunării Naționale, 
noul președinte al Ugandei, F. 
Mutesa, a declarat că Uganda va 
promova pe viitor o politică de 
neangajare. El a declarat, de a- 
semenea, că țara sa va sprijini 
lupta de eliberare a tuturor po
poarelor africane care se mai află 
încă sub robia colonială.

In încheiere, Mutesa s-a pronun
țat pentru o reprezentare mai e- 
chitabilă a țărilor africane în ca
drul organismelor O.N.U.

britanice s-a prăbușit în apropie
rea localității Jaujac (Franța) in
cendiind zece case și provocînd 
moartea a cinci persoane. Alte 
șase persoane au fost rănite. E- 
chipajul avionului, format’ din doi 
piloți, a reușit să se salveze cu 
parașutele.

LONDRA. — După cum relatează 
săptămînalul „Sunday Times", in
dustria cinematografică engleză in- 
tîmpină dificultăți. Săptămîna tre
cută, Federația cineaștilor englezi 
a convocat o reuniune extraordina
ră în birourile sale din Soho, la 
care au participat 60 de producă
tori independenți. Ei au adoptat în 
unanimitate o recomandare adre
sată Ministerului Comerțului de a 
se ridica procentul iilmelor brita
nice prezentate în cinematografele 
din Anglia de la 30 Ia 50 la sută. 
Potrivit grupului de producători, 
criza datează din 1957, cînd socie
tatea Rank a anunțat fuzionarea 
studiourilor sale Gaumont și O- 
deon.

MONTEVIDEO. — O delegație 
alcătuită din femei uruguaisne, pa- 
raguaiene, spaniole și portugheze 
a prezentat la 5 noiembrie amba
sadei Paraguayului din Montevideo 
o petiție prin care se cere elibera
rea imediată a Gilbertei Verdun 
de Talavera, care este întemni
țată încă de la 12 decembrie 1959. 
In petiție se arată că Gilberta 
Verdun, al cărei soț a lost asa
sinat de poliția lui Stroessner în 
urmă cu patru ani, continuă să 
fie supusă torturilor în închisoa
re, ceea ce a făcut ca starea să
nătății ei să se înrăutățească sim
țitor.

la Moscova pentru a lua parte la 
festivități, precum și diplomați 
străini.

Participanții la ședință i-au în- 
timpinat cu aplauze pe conducăto
rii Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și guvernului sovietic, în 
frunte cu N. S. Hrușciov, care au 
luat loc în prezidiu. împreună cu 
ei, în prezidiu s-au aflat, de ase
menea, vechi membri ai Partidului 
Comunist și piloții cosmonauți.

Nicolai Podgornîi, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., a pre
zentat raportul „Cea de-a 46-a a- 
niversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie".

ne cu privire la lovitura de stat 
din Vietnamul de sud. Secretarul 
de stat a găsit necesar să aducă 
elogii activității lui Ngo Dinh 
Diem „în primii ani ai guvernării 
sale" și să-și exprime regretul 
pentru moartea sa. Totodată, Ruși 
a afirmat că, din nefericire, ,în 
cursul ultimilor ani, și în special 
de la începutul lui 1963, președin
tele Diem a căzut din ce în сэ 
mai mult sub influența fratelui său 
Nhu, pierzînd treptat încrederea 
poporului sud-vietnamez și contac
tul cu serviciile americane din 
Vietnam". El a declarat că „speră 
că Statele Unite vor recunoaște 
noul regim sud-vietnamez în viito
rul apropiat".

8 noiembrie
PROGRAMUL I. 7,10 Melodii 

populare interpretate la fluier și 
vioară, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Melodii populare, 9,28 
Mici formații de muzică ușoară,
10.29 Piese de estradă, 11,29 Mu
zică vocală și instrumentală de Si
gismund Toduță, 12,35 Melodii dis
tractive, 14,00 Muzică populară din 
Moldova, 15,30 Muzică orchestrală 
de estradă, 16,15 Vorbește Mos
cova I 17,12 Piese vocale și instru
mentale de mare popularitate, 18,00 
Program de muzică ușoară, 19,00 
Jurnalul satelor 19,30 Universita
tea tehnică radio----ciclul ener
getică — 20,10 „Cîntecel de viață 
nouă" — program de muzică popu
lară, 21,15 Muzică de dans, 22,20 
Suita nr. 6 în Re major pentru 
violoncel solo de Bach — inter
pretează Pablo Casals, 22,48 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II.
10.30 Muzică din opere, 11,30 Pro
gram de fantezii, 12,58 Din cînte- 
cele și dansurile popoarelor, 13,40 
Formații de muzică ușoară care 
ne-au vizitat țara, 14,35 Soliști de 
muzică populară, 15,00 Actualitatea 
în țările socialiste; 16,12 Preludii 
la opere, 18,05 „Ciclul de inițiere 
muzicală", 19,00 Piese interpretate 
de fanfară, 19,30 Teatru la micro
fon „Peer Gynt" Adaptare radio
fonică după piesa lui Henrik Ib^n. 
21,50 Interpreți de muzică ușoară 
(reluare), 22,40 Muzică din opera 
„Martha" de Flotow, 23,45 Muzică 
de dane.
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7
8 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Generalul ; REPUBLICA : Cain al 
XVIII-lea,- PETRILA: Președin
tele centru înaintaș -, ANINOASA: 
Lupeni 29; VULCAN: Soare și 
umbră ,• LUPENI : Mila regească ,- 
BĂRBATENI : Niciodată.
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