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Succese ale ceferiștilor
» ♦
♦ Intre unitățile, turele de ser- « 
T viciu și echipele din raza sta- * 
J ției C.F.R. Petroșani se desfă- ț 
i șoară o vie întrecere socia- * 
i listă pentru îndeplinirea sar- • 
i cinilor de transport. Această *
♦ întrecere s-a soldat cu în- « 
’ semnate succese. Planul de * 
j producție a R.CiM.-uIui a fost * 
j îndeplinit și depășit lună de * 
f lună. Rezultatele obținute pe j 
« Juna octombrie sînt, de ase- j
♦ menea, semnificative. i

Mărfuri încărcate 
oeste plan

îndeplinirea planului de trans
port are o influență pozitivă atît 
asupra activității C.F.R. cît și a- 
supra întreprinderilor deservita. De 
aceea ceferiștii din Petroșani pun 
un mare accent pe asigurarea va
goanele- necesare încărcării la 
limp a mărfurilor, evitînd astfel 
depozitarea acestora pe rampe. In 
același timp ei asigură un trans- 
poit fără întîrzieri, anulări de

trenuri sau cereri de trenuri su
plimentare. Acest lucru a făcut 
ca planul de transport pe luna oc
tombrie să fie depășit cu aproape 
8 700 tone.

Număr sporit de 
trenuri marșrutizate

Marșrutizarea transporturilor pre
zintă o mare importantă pentru ex
ploatarea feroviară. Prin încărcarea 
mărfurilor în trenuri marșrutizate 
se exclude manevrarea acestora în 
stațiile de încărcare și în cele 
de pe parcurs. Colaborarea dintre 
întreprinderi și stafiile C.F.R. a 
permis că sarcinile de marșruti- 
zare să fie îndeplinite cu succes. 
Dm volumul total al încărcărilor 
pe R.M.C, Petroșani, în luna tre
cută, un procent de 31,6 la sută 
a fost încărcat în trenuri marșru- 
te. Au fost compusa peste plan 
18 trenuri marșrute.

Indice ae calitate 
superior

încărcarea vagoanelor la capa
citatea maximă constituie una din 
principalele preocupări ale ceferiș
tilor din Petroșani. Vagoanele sînt’ 
dirijate în funcție de mărfurile 
cu care urmează a fi încărcate. 
Se urmărește îndeaproape de că
tre colectivele stațiilor ca fiecare 
tren și vagon să fie încărcat la 
.tonajul maxim. Astfel s-a reușit 
ca sarcina statică (indicator prin
cipal de calitate să fie superioară 

. celei prevăzute. Prin îmbunătăți
rea acestui indice cu 0,4 la sută 
s-au economisit peste 100 de va
goane a 20 tone fiecare.

Regularitatea 
circulației —la înălțime 

a a

A 
m a

Sudorul Cioflica Simion. șef de 
echipă la atelierele mecanice ale 
E. M. Lupeni este eyidențiat în în
trecerea socialistă. Lucrările exe
cutate de el sînt de bună calitate.

De acest indice depinde în cea 
mai mare măsură buna desfășura
re a transportului pe C.F.R. De 
aceea colectivul de operatori R.C. 
și mecanicii de locomotivă depun 
tot interesul pentru reducerea în 
trasă a trenurilor intîrziate. Tot 
pentru respectarea regularității cir
culației s-au luat măsuri în ve
derea reducerii staționărilor. Tim
pul pentru alimentarea și echipa
rea locomotivelor în depou a fost, 
de asemenea, redus. Toate acestea 
au permis să se realizeze un pro
cent de regularitate superior ce
lui planificat cu 3,2 la sută.

I. CRIȘAN 
corespondent

• Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov la recepția de Ia Kremlin
• Plecarea tov. Corneliu Mănescu din Paris
• Lucrările sesiunii O.N.U.

pentru problemele sociale,
• Declarațiile Iui Ben Bella 
•: încheierea dezbaterilor în

Liban

Rezoluțiile adoptate de Comitetul 
umanitare și culturale

p rocesul asupra complotului din

De pe acum — 9a nivelul 
anului viitor

Echipa de constructori me- I 
taliei condusă de comunistul 
Crenko Eugen a recondiționat 
în atelierele E. M. Vulcan în 
luna octombrie 600 elemente 
metalice Т.Н., evidențiindu-se 
în întrecerea socialistă.

IN CLIȘEU : Crenko Eugen 
explicînd 
lor Fiistos 
Traian ce
a executa reparații de cali
tate.

pe schiță utemiști- 
Dănilă și Moldovan 
au de făcut pentru

De la deschiderea ei, mina Uri
cani s-a dezvoltat continuu. An de 
an a crescut producția de cărbune 
cocsiiicabil a exploatării. Mina a 
fost înzestrată cu zeci de utilaje 
și instalații noi, dintre cele mai 
moderne. In abataje se extind 
procedeele avansate de lucru. Toa
te acestea au creat , 
minei posibilități de a 
mai mult producția de 
Minerii de la Uricani, 
de organizația de 
partid, au obți
nut în acest an 
însemnate succe

se. Pină în pre
zent ei au extras 
peste prevederile 
bine de 22 300 tone 
cocsificabil, productivitatea 
a crescut la peste 1100 kg 
bune pe post,. iar la prețul 
s-au obținut economii în 
de 348 000 lei.

In anul viitor planul de 
ție al minei Uricani crește 
1963 cu circa 50 000 tone 
bune. Pentru realizarea ritmică a 
planului de producție, încă din 
primele zile ale noului an, condu
cerile sectoarelor 
conducerea minei 
pe acum o serie 
găzilor de mineri 
condiții optime de 
realizarea și depășirea 
de plan. Se pune un accent deo
sebit pe aprovizionarea Ia timp și 
in cantități suficiente cu mate-

colectivului 
spori tot 
cărbune, 

îndrumați

riale și goale a fiecărui loc de 
muncă. Prin îndeplinirea planului 
la lucrările de pregătire v.’.i asi
gurat abataje de rezervă, linie de 
front necesară extragerii unui vo
lum sporit de producție. S-au ter
minat lucrările de centralizare a 
transportului la un singur puț 
Toate acestea au creat condiții 
pentru sporirea continuă a pro
ducției. In prezent se extrag zil
nic peste 1700

O EXPERIENȚĂ 
VALOROASĂ

cărbune.
i extins 

deja 
pre-

pianului 
de

mai 
cărbune 

muncii 
de căr- 
de cost 
valoare

produc- 
față de 
de căr-

îndrumate de 
au luat încă de 
de măsuri. Bri- 

le-au fost create 
lucru pentru 

sarcinilor

La mina Lupeni brigada condusă de Vlad Dumitru, care lucrează 
in pregătiri la sectorul III și-a cîșțigat pe merit un bun prestigiu 
Lucrările executate de ea sînt rea lizate înainte de termen și întot
deauna de calitate. In clișeu: O parte din membrii brigăzii în fața 
graficului de producție.

tone de < 
Adică s-a 
și depășit 
preliminarul 
văzut pentru pri
mul trimestru al 
anului viitor. Cea 

mai substanțială contribuție ia a- 
ceste realizări au adus-o minerii 
sectorului I. Din abatajele acestui 
sector au fost extrase peste plan, 
de la începutul anului 22 500 tone 
de cărbune. In ultimul timp pla
nul zilnic al sectorului a fost de
pășit în medie cu 120—200 tone 
de cărbune, iar preliminarul zilnic 
al acestuia pentru anul viitor creș
te cu 100 de tone.

îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan are la bază sporirea 
continuă a productivității muncii.

In medie pe mină s-a obținut 
un randament de peste 1400 kg. 
de cărbune pe post, iar în luna 
octombrie, acesta s-a ridicat la 
1539 kg. de cărbune pe post. Creș
terea productivității muncii se da- 
torește efortului depus 
gul colectiv, măsurilor 
tru folosirea intensă în 
a rezervelor interne, 
tehnicii avansate, îndeplinirii și 
depășirii planului la indicatorii teh- 
nico-economici. Astfel, prin meca
nizarea completă a transportului 
în abataje, extinderea susținerii 
cu armături metalice șl alte mă
suri, viteza medie în abataje a 
crescut Ia 84 m. pe lună, viteză su
perioară celei planificate cu peste 
20 m. Cele mai frumoase realizări 
privind creșterea productivității 
muncii au fost obținute tot de 
minerii sectorului I. Incepind din 
luna octombrie, pe sector s-a atins 
un randament mediu de 3 tone de 
cărbune pe post, față de 2,4 tone 
cît era planificat.

Faptul că minerii de la Uricani 
și-au îndeplinit și depășit cu suc
ces sarcinile de plan, că și-au 
pășit deja angajamentul anual 
producție cu peste 9300 tone 
cărbune și că au atins încă de 
acum principalii indici de produc
ție prevăzuți pentru anul viitor 
situează colectivul de aici în frun
tea întrecerii pe bazin.

de între- 
luate pen- 
acest scop 
extinderii

de- 
la 
de
pe
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La atelierul meca

nic al minei Lupeni 
a sosit în urmă cu 
cîteva zile, o co
mandă — turnarea unui lagăr pen
tru concasorul morii de rambleu 
Comanda era urgentă. De exscu- 
ția ei depindea punerea în func
țiune a concasorului.

Șeful atelierului mecanic, cu 
scopul de a asigura execuția co
menzii la timp, a ales o echipă 
de tineri în fruntea căreia a fost 
pus tov. Rădulea Matei, un mun
citor cu experiență. Pentru tur
narea lagărului trebuia folosit un 
aliaj din cositor și plumb. Compo
ziția acestui aliaj ridica însă pre
țul de cost al lagărului. Un sin
gur kg. din această compoziție 
costă 55 lei, iar greutatea lagă
rului ce urma să fie executat tre
buia să fie de 220 kg.

FAPT COTIDIAN
Candidatu] de partid Rădulea 

Matei și-a dat seama că prețul 
de cost ai lagărului era mare 
Imediat după ce a primit sarcina 
de a turna lagărul, în mintea lui 
Radulea s-a statornicit o între
bare :

— Oare nu poate fi redus pre
țul lagărului printr-o modalitate 
oarecare ?

Sosit în atelier, a ținut cu tine
rii din echipă o mică consfătuire

— Băieți, le-a spus el. Mi-a ve
nit o ideie, însă pentru a o în
făptui am nevoie de ajutorul vos 
tru. Mă 
deșeurile 
metalul

gîndesc să alegem din 
rezultate de la strunjit 
necesar pentru a turna

aveți, e 
acest

exclamă

pă- 
po- 
lu-

ute- 
sini-

lagărul. Ce 
rere 
sibil 
cru.

— Cum să nu fie! 
mistui Bîltoc Emil. E foarte 
piu.

— Ce să mai lungim vorba, 
adăugă tov. Lăstun Nicolae, hai- 
ilem să trecem la fapte.

Și tinerii s-au apucat’ de lucru. 
In ziua următoare forma era gata 
și au început turnarea. La terme
nul stabilit, lagărul a fost turnat.

îndemnați de înalta conștiință 
a muncitorului nou. acești tineri 
au refolosit astfel 220 kg. de me
tal din deșeuri. Au fost economi
siți astfel 12 100 lei.

Un simplu 
dian dar cît’ 
ficația lui...

fapt. Un fapt coti- 
de adîncă e semni-

VIOREL STRÂUȚ
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STEAGUL ROȘU

Prin orașele patriei

NOTE $1 COMENTARII

Orașul de pe malul stîng al Du
nării este unul din porturile prin
cipale ale țării. Ca și alte orașe 
ale Moldovei, Gala țiul pare așe
zat pe treptele unei scări uriașe.

Astfel, de pe prima treaptă pe 
care sînt concentrate majoritatea 
întreprinderilor și instituțiilor și 
care de altfel e și centrul orașu
lui, se poate vedea sclipirea de ar
gint a Dunării grăbindu-se spre 
mare, iar într-o parte, adîncite ca 
într-o reverie apele domoale 
lacului Brateș tăiate mereu

de

două aspecte 
cartierele mărginașe ca- 

trecutului și 
se înaltă

bărcile pescarilor din răsărit 
soare și pînă în amurg.

Orașul prezintă 
distincte :
re poartă amprenta 
noile construcții care 
mărețe și domină fața orașului.

Și pe treptele superioare, au în
ceput să răsară blocuri moderne 
ca niște flori peste ruinele tre
cutului.

Pe malul Dunării, trăim cîteva 
momente din intensitatea muncii de 
la Șantierele Navale. Se execută 
lucrările de finisaj a două car
gouri și se sudează scheletele al

necazuriBucurii și
Printre zecile de blocuri ce s-au 

inălfat în ultima vreme la Petrila 
se numără și cel ce poartă nr. V 
C din cartierul 7 Noiembrie. Cind 
s-au văzut cu repartiția in buzu
nar, bucuria 
frumoaselor 
mare. Cum 
cind primești 
nouț, și confortabil.

— Blocu-f tare mlrtdru și curat 
— și-au spus locatarii — să-l în
grijim

Așa 
15 ale 
mutat 
multe 
cu toții la înfrumusețarea blocu
lui și Împrejurimilor. Un lucru 
însă n-au putut face. Să-l finiseze 
spre a ii cu adevărat frumos. Au 
tn»ă circumstanțe atenuante. Nu-s

nici de meserie și nici n-au drep
tul. Trebuia s-o facă... se știu ei 
cine. De iapt' s-a și promis acest 
lucru dar... promisiune a rămas. 
Dar, era să uit. Locatarii mai au 
un necaz. De iapt pentru cei ce 
locuiesc la ultimul etaj au două. 
De cind cu timpul friguros, căl
dura caloriferului e tare bine ve
nită in apartamente. Pas insă sa 
ajungă pină aici căldura. N-ajun
ge, cum nu ajunge nici apa caldă 
la baie.

Iată doar citeva din lipsurile 
care aduc locatarilor necazuri. 
N-ar fi oare mai just și mai bine 
ea cei in drept să l-a măsuri de 
inlăturare a acestor lipsuri ca lo
catarii de aici să nu 
necazuri de acest fel 
bucurii f

viitorilor stdpfni ai 
apartamente a lost 
să nu te bucuri 
un apartament nou,tore. In curînd acești coloși de 

tal se vor avînta spre larg și 
brăzda apele Dunării, purtlnd 
drumurile fără pulbere, hărnicia și 
talentul constructorilor lor,

In orașul Galați se construiește 
cel mai mare combinat siderurgic 
din țară.

Privind Iureșul muncii pe ma
rele șantier, ne gîndim că atunci 
cînd se va da în folosință, în in
candescența șarjelor de oțel se va 
contopi și incandescenta inimilor 
celor care îi ridică astăzi temelia. 
Cartierul Țiglina ridicat pe locuri 

pe unde odinioa
ră creșteau în voie 
ciulini Și bălării, 
e azi în conti
nuă înfrumuseța
re. De la etajul 
cinci, constructorii 
ne fac veseli cu 
mîna.

Intr-un cuvînt 
Galațiul trăiește 
intensitatea mari
lor construcții sp 
cifice

me- 
vor 

pe

i(

ca pe ochi.
au și lâcut locatarii. Din 
funii iunie, de cind s-au 
In casă nouă, au tăcut 
lucruri bune, contribuind

mai aibe 
ci numai

zilelor noas-

BUREȚEA
student $

pe unde obișnuiau să 
spre centrul orașului lo
de pe străzile Jiului, Gh,

E mai bine

IN CLIȘEU: Centrul Galațiului.
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Cărbune care arde de mii de ani Un șarpe zburător

D. C.

de cărbune 
de la Fan- 

din 
ur- 
ex-în

reîn
și greu

de culoara 
care emană 
Pietrele sînt 
bin ți, încît 
peste ale o 
Se aprinde 
Ciobanii își
ceaiul și își

Specialiștii

Bazinul 
cocsificabil 
lagnob, care arde 
timpuri imemorabile, 
cnează să lie dat 
ploatara.

El este situat 
giunea muntoasă
accesibilă a Famirului de 
vest. După cum mențio
nează scrierile arabe, in
cendiul a izbucnit înain
te de secolul al X-lea. 
Actualmente, vîrful mun
telui Kuhi-Malet, unde 
focul este cel mai puter
nic, s-a transformat în
tr-o grămadă de pietre

brun-roșcată 
fum și gaze, 
atît de fier- 
dacă arunci 

hîrtie aceasta 
instantaneu, 

fierb pe ele 
frig carnea, 
tadjici, ca

re studiază bazinul, au 
iuns la concluzia 
cest cărbune este 
calitate excelentă, 
vele sînt evaluate 
ca două miliarde
Stratele nu sînt prea a- 
dînci și pot’ fi exploatate 
la suprafață.

că 
de

a- 
a- 
o

rezer- 
)a cir- 

tone.

descoperit restu- 
ale unei reptile care 
175 milioane de ani. 
Edwin Colbert, de la

Intr-un cartier din New Jersey, 
cîțiva tineri au 
rile fosile 
trăia acum

Doctorul
American Museum of Natural His
tory din New York, a declarat că 
această reptilă, care este anterioa
ră primilor pterosauri sau reptile 
zburătoare 
nimal care 
vertebrală, 
te serveau
ripi" membranoase, grație cărora 
plana, probabil, din ramură în ra
mură cam 
zburătoare.

a fost poate primul a- 
a zburat, avînd coloană 
Coastele sale prelungl- 
drept cadre pentru : „a-

in felul unei veverițe
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Neringi din Baltica în Arai

Oamenii de știință sovietici au 
stabilit că în marea Arai planc
tonul poate hrăni cantități mult 
mai mari de pește decît cei exis- 
tenți acolo. Pentru a valorifica 
acest plancton, acum cîțiva ani au 
fost aruncate in marea Arai can
tități mari de icre de heringi din 
Baltica, aduse cu avionul, gata 
fecundate, tocmai de la Riga.

S-a constatat nu de mult 
transplantarea a reușit perfect, 
heringii nu numai că s-au acli
matizat la noile, condiții de viață, 
dar au crescut în greutate și pro
ducția lor de icra este mai mare 
decît la cei din Baltică. încă anul 
trecut, pescărit din Arai au prins 
cantități însemnate de heringi 
pentru industria conservelor.

provocate de unele reacții 
mice.

chi-

600 de păuni 
într-o grădină zoologică

Japonezii sînt mari admiratori 
de păuni. Grădina zoologică din 
Kurume adăpostește 600 de exen»-
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Eprubetă incasabilă
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După cum relatează ziarul egip
tean „Al Ahbar", dr. Abdel Me
nim Abul Azîm, șeful Institutului 
egiptean de cercetări științifice în 
domeniul sticlei, a reușit, după 
experiențe îndelungate, să creieze 
O eprubetă de sticlă incasabilă, 
cari rezistă la explozii puterniee

plare din cele mai frumoase. In a- 
nul 1957 se afla aici o singură pe
reche importată din India, care 
s-a dovedit însă foarte prolifică. 
La sfîrșitul anului 1958 familia s .• 
înmulțise ajungînd la 40 exem
plare, pentru ca în anul 1959 să 
numere 120. un an mai tîrziu 250 
și astăzi 600. Conducerea grădinii 
zoologice speră să ajungă la 1000 
Păunii urmează să fie astfel dre
sați încît la dorința vizitatorilor 
să-și arate superbele lor cozi în 
forrnă de roată.

Mașină de calculat din bronz

Arheologii au descoperit o ma
șină de calculat din bronz, îngro-
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Pină mai anul trecut, copiii mi
nerilor ce locuiau in cartierul de 
sub gară urmau cursurile la 
școala cea veche. începi nd din 
acest an școlar, in cartier a apă
rut o școală nouă, tare mi ndră.
S-au bucurat ei părinții, dar mai 
mult odraslele lor, că doar pen
tru ei a fost construită, inătfarea 
noi; școli a închis însă străduța 
îngustă 
meargă 
cuitorii

pe scurtătura
Barifiu și altele din această par
te a orașului Petroșani. Locatarii 
de aici se văd acum nev oi/1 să 
ocolească taman pină pe strada 
cărbunelui. Au semnat ei locatarii 
de aici o cerere prin 
iau Statului popular
Petroșani să deschidă 
îngustă piin spatele
deocamdată nu i s-a dat curs. Ar 
fi bine să se studieze această ce
rere că tot e mai bine cind mer 
in oraș ori vii sau pleci la șu 
și o iei i e scurtătură.

care solid
ul orașului 
o străduță 
școlii dar

L Â V I E
La mijlocul veacului trecut s-au ivit zvo

nuri despre un monstru straniu care aduce 
cu un șarpe uriaș. El fusese văzut in lacul 
Utopia, situat la frontiera dintre Canada și 
S.U.A. La început, zvonurile nu au fost luate 
în serios. Totiișj, numărul oamenilor еай! 
văzuseră monstrul creștea mereu.

Duminică 3 august 1868, monstrul a fost 
descoperit pe uscat In apropierea litoralu
lui, în regiunea orașului Eastport din sta
tul Maine. S-a deschis focul asupra anima
lului care, după ce a căpătat vreo 70 
răni, a fost imobilizat.

Animalul rănit a fost prezentat apoi 
Easțport, la tîrgul din Portland și într-o 
rie de alte orașe ale S.U.A. Prin aspectul șj 
dimensiunile sale neobișnuite, animalul atră
gea un număr mare de spectatori, inclusiv 
savanți naturaliști.

Corpul animalului era lung de 9 metri. 
El avea o mare aripă dorsală și două late
rale, ca peștii. Corpul animalului se termina 
eu o coadă lungă și lată, asemănătoare ca 
formă cu a unui rechin și două labe uriașe 
terminate ca la palmipede. Maxilarul de 2 
metri era presărat cu dinți mici, foarte nu
meroși. Corpul gigantic, 

eît
nu

caire cîntărea,
se pare 11 
avea schelet

de

la
se-

după 
tone, 
osos.

dură de 
cu pielea

culoare cenușie închisă se- 
elefantilor și rinocerilor

pată în anul 1901 în apropiere de 
coasta Greciei laolaltă cu blocuri 
de marmură și statuete din bronz 
și din marmură. Obiectele desco
perite sînt rămășițele încărcăturii 
unui vas care s-a scufundat în a- 
nul 65 î.e.n. După concluzia spe
cialiștilor, această mașină de cal
culat din bronz, care este com
pusă din diferite angrenaje de 
roți dințate, mecanisme și pîrghii, 
a fost folosită pentru calcularea 
unor fenomene astronomice.

Urme ale unui animal 
care a trăit acum 

2M milioane de ani

Amprentele unor elani de o spe
cie preistorică, datînd de acum 
200 de milioane de ani, au fost 
descoperite într-o carieră de pia- 
tță de la Huenfeld, lingă Hessa. 
Acești elani, cunoscuți sub nu
mele de chirotherieni, erau ani
male carnivore, care puteau să 
atingă 5 metri lungime. Amprente 
ale chirotheri anilor au mai fost 
găsite în Germania, în Thurin
gia, în jurul anilor Î920.

Pielea 
mă na

Nivelul insuficient de dezvoltare a pale
ontologiei nu a permis oamenilor de știință 
din vremea aceea să stabilească originea 
monstrului/ In zilele noastre s-a făcut o 
nouă încercare în aeeet se'hs. Firește că 
greutățile au crescut, sav.an.tii neputîndu-se 
baza acum decît pe desene și descrieri ale 
acestui animal neobișnuit. In schimb, expe
riența acumulată de știință în ultimul secol 
s-a dovedit prețioasă. După cum relatează 
revista „National Fishman", în cadrul dis
cuției purtate recent în America, oamenii de 
știință au ajuns ia concluzia că prin forma 
corpului său „monstrul 
seamănă cu un geozeur 
după cum se crede, cu 
de ani în urmă. Dar, de
strul” seamănă și mai mult cu mozozaurul 
care a trăit acum 85 milioane de ani. In 
orice caz, după toate probabilitățile, „mon
strul" din statul Maine nu aparține epocii 
noastre, el constituind cea mai autentică 
„fosilă vie”, transportată într-un fel sau 
tul din împărăția reptilelor gigantice pe 
mîntul de astăzi.

din statul Maine" 
— ființă dispărută, 
peste 100 milioane 
bună seamă, ,,mon-

al
pa

patru 
la o

------ ©

lor 
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„Babele" In timpul toamnei.

Tehnicienii sovietici au experi
mentat recent o nouă lampă de 
foarte mare putere (300 kW) for
mată dintr-un tub lung de sticlă 
umplut cu plasma de xenon în ca
re circulă curentul. Intensitatea 
luminoasă a unei astfel de lămpi

Ma im om Nftn
este de 15X1°“ cd și puterea 
poate fi sporită pînă la 500 și 
1 000 kW.

Se apreciază că trei sau 
lămpi de acest tip plasate
mare înălțime ar fi suficiente pen
tru a lumina perfect un mare oraș 
modern.
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Adunări de dări de seamă și alagari hi orflanizațiib de pi &d

Comportare civilizată — deservire exemplară
O dovadă grăitoare a grijii 

partidului pentru ridicare? nivelu
lui d? trai al celor ce muncesc 
o constituie și lărgirea continuă a 
rețelei comerciale. In Valea Jiului 
rețeaua unităților comerciale se 
dezvoltă necontenit. In cadrul 
O.C.L. — Produse Industriale din 
Petroșani, bunăoară, s-au deschis 
in acest an numeroasa unități noi, 
altele s-au reamenajat, s-au lăr
git. Volumul investițiilor în ca
drul întreprinderii s-a ridicat la 
peste 130 000 lei, sumă alocată 
pentru dotarea magazinelor cu 
mobilier nou, pentru moder
nizarea magazinelor. Îmbunătă
țirea condițiilor de deservire 
a contribuit la obținerea de către 
colectivul întreprinderii a unor 
succese importante în realizarea 
sarcinilor de plan. Planul de des
facere pe trimestrul II din acest 
an, bunăoară, a fost realizat în 
proporție de HO la sută.

Dar buna deservire a populației 
se asigură nu numai prin dezvol
tarea rețelei comerciale, prin mo
dernizarea unităților, cf. într-o ma
re măsură și prin felul cum îșî fac 
lucrătorii din comerț datoria. A- 
cest lucru a fost subliniat și în 
recenta adunare generală de dare 
de seamă și alegeri a organizației

de partid din cadrul O.C.L.-Indus- 
trial Petroșani.

Munca în comerțul socialist este 
o muncă frumoasă care cere pri
cepere, cinste, o atitudine plină 
de solicitudine față de cumpărători 
— s-a relevat în adunare. Tocmai 
educarea lucrătorilor în spiritul 
acestor însușiri a constituit o 
preocupare pentru organizația de 
bază din cadrul întreprinderii. Or
ganizația de bază a îndrumat or
ganizația de sindicat și organizația 
U.T.M. să desfășoare o activitate 
educativă susținută în rîndurile 
lucrătorilor din comerț. In fața lu
crătorilor din magazine s-au ex
pus cu regularitate conferințe edu
cative despre respectarea legalității 
socialiste, apărarea avutului ob
ștesc, deservirea civilizată a cum
părătorilor. Pentru ridicarea pre
gătirii profesionale a lucrătorilor, 
în cadrul întreprinderii au foet or
ganizate cursuri de ridicare a ca
lificării, frecventate de 63 de per
soane. Comitetul sindicatului a 
fost îndrumat șă stabilească drept 
unul din principalele obiective ale 
întrecerii socialiste grija pentru 
deservirea corectă, civilizată a 
cumpărătorilor. De asemenea, or
ganizația de partid, precum și or
ganizațiile de sindicat și U.T.M. au

O—

Printre muncitorii de la Viscoza Lupeni, evidențiați în muncă se 
numără și operatorii Boca Gheorghe și Vizi Andrei. Lunar ei depă
șesc planul cu 8—10 la sută.

IN CLIȘEU: Boca Gheorghe și Vizi Andrei elaborind o nouă 
„șarjă" de sulfura de carbon.

dezbătut i> cadrul adunărilor lor, 
cele mai importante probleme a ie 
activității unităților comerciale, ai? 
felului cum iși îndeplinesc sar
cinile lucrătorii. Toate aceste ac
țiuni au avut o mare importanță 
în îmbunătățirea activității profe
sionale a lucrătorilor. Cei mai 
mulți vînzâtori dovedesc amabi
litate, promptitudine în deservirea 
cetățenilor. Darea de seamă pre
zentată în adunarea generală a 
evidențiat în această direcție pe 
lucrătorii Schretter Adolf și Juncu 
Constantin, șefi de magazine, Ve- 
reș Elena, casieriță, Mejha Ileana, 
vilrinieră precum și pa lucrătoa
rele Hagiu Elisabeta, Davitoiu Ma
ria, Ștefănescu Elisabeta și alții. 
Acești lucrători, prin grija lor pen
tru deservirea corectă, civilizată a 
cumpărătorilor sînț apreciați de 
către cetățeni, fac cinste magazi
nelor în care lucrează. Se mai în- 
tiiuesc insă in magazinele indus
triale și unele aspecte neplăcute. 
Unii lucrători întimpină pe cum
părători cu indiferență, le vorbesc 
pe un ton nepotrivit. Asemenea 
lucrători sînt tov. LOrincz Marga
reta de la magazinul de articole 
de menaj de la hale, Moișe Stela 
din magazinul de mercerie, unita
tea nr. 2 și altele. Asemenea vîn- 
zători nu-și bat capul cu proble
me legate de buna deservire, le 
este indiferent dacă clientul cum
pără ceva din magazin sau îl pă
răsește nemulțumit.

Comportarea față de clienți are 
la bază gradul de pregătire, de 
calificare a lucrătorului din co
merț. conștiinciozitatea sa profe
sională. Ori, în această privință 
organizația de bază din cadrul în
treprinderii mai are multe de 
făcut, îndeosebi în ceea ce pri
vește întărirea muncii politico- 
educative de masă în rîndurile lu
crătorilor prin folosirea agitatori
lor comuniști, lucru neglijat în ul
timul timp. Agitatorii, activul fă
ră de partid, organizațiile de sin
dicat și U.T.M. vor trebui să facă 
mai mult pentru dezvoltarea gri
jii lucrătorilor față de buna- deser
vire, să popularizeze mai larg 
fruntașii magazinelor, experiența 
acestora, să combată cu tărie ma
nifestanta nesănătoase. Toate a- 
ceste activități trebuie să urmă
rească formarea unui lucrător ca
lificat, demn, cu o comportare ci
vilizată în magazine, car? să satis
facă pe deplin cerințele cotnariu
lui socialist.

I. D.

SCRISORI DE LA PIONIERI

gggH SPORT
A 14-a ediție 

a campionatelor internaționale 
do țoala de maci 

ale Iugoslaviei

BELGRAD 8 (Agerpres)
La Ljubljana a început cea de-a 

14-a ediție a campionatelor inter
naționale de tenis de masă ale 
Iugoslaviei. Participă jucători și 
jucătoare din 14 tari europene, In 
competiția pe echipe reprezenta
tiva feminină a R.P. Romîne a în
vins eu 3—1 echipa R.S. Ceho
slovace, urmînd să joace în semi
finale cu eehipa R.F. Germane. In 
cea de-a doua semifinală, R. P. 
Ungară va intilni Anglia. Semifi
nalele competiției masculine pe 
echipe vor avea loc între repre
zentativele Suediei-Iugoslaviei II și 
U.R.S.S.-Iugoslaviei I. De remarcat 
că echipa U.R.S.S., aleătuită din

Novikov și Amelin, a elimină!. Citi 
3—2 echipa R.P. Romîne (Negu- 
lescu, Giurgiucă).

Expediție italiană în munții 
Himalaia

KATMANDU 8 (Agerpres)
Lino Andreotti, conducătorii! 

expediției italiene în munții Hi
malaia, organizată de Clubul Al
pin italian, în cinstea împlinirii аИ 
o sută de ani de la înființarea sa,1 
a anunțat că două echipă alcă
tuite fiecare din cîte trei oameni 
din expediție, au reușit să f-esca-t 
ladeze aproape simultan două vîr- 
furi încă neatinse pînă acum. Vîri j 
furile sînt situate în masivul Lî« 
rung din munții Himalaia, iar înăl-' 
timea lor este de aproximativ 6800 
metri și 6900 metri.

10 noiembrie

PROGRAMUL 1. 7,10 „Te iubim 
tinerețe" — emisiune de cînțece, 
8,00 Sumarul presei centrale, 8,30 
Teatru la microfon pentru copii: 
„David Cooperfield", prelucrare și 
dramatizare radiofonică de Horia 
I.ovinescu, după cartea cu același 
titlu a lui Charles Dickens, 10,45 
Program interpretat de ansambluri 
corale de la sate. 11,05 Din operele 
compozitorilor noștri, 11,30 Vor
bește Moscova!, 12,00 Soliști ins
trumentiști de muzică populară, 
14.00 Melodii populare cerute de 
ascultători, 15,15 Transmisiune 
sportivă, 17,40 Tineretul dansează, 
18,00 „înflorește tara mea" — mon
taj de cîntece șl versuri, 19,00 
„Melodii... jnelodii..." — emisiune 
de muzică ușoară romîneas- 
că, 19,35 Program de ro

manțe, 20,00 Teatru la micro
fon : ,.Romeo și Julietta" de Wil
liam Shakespeare, 2!,52 Muzică 
ușoară. 22,25 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 7,00 Muzică popu
lară. 8,00 Clubul voioșiei, 8,30 
Piese distractive interpretate de 
fanfară, 9,30 Muzică din opere ce
rută de ascultători, 11,00 Transmi
siune din Studioul de concerte al 
Radioteieviziunii a concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de stat „Georg? Enescu”, 13,15 Din 
folclorul popoarelor, 14,15 La mi
crofon : Satira și umorul, 15,00 
Muzică ușoară, 16,30 Muzică de 
estradă, 17,25 Soliști și formații ar
tistice de amatori, 19,00 Noi înre
gistrări de muzică populară, 20,30 
Muzică de dans, 21,30 Program in
terpretat de Ioana Radu, 22,00 Mu
zică de dans.

PUBLICITATE

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

vînzare mari cantități de CON FECȚII pentru sezonul de toamnă- 
iarnă pentru femei, bărbați și copii; TRICOTAJE călduroase și 
fire de lină pură.

Vinzarea se face șl cu plata in rate în condiții foarte avan
tajoase pentru salariații perma nenți.

Avem un nou cerc
Cu cîtva timp în urmă, la Casa 

pionierilor din Petroșani, a avut 
loc o adunare a pionierilor cu ca
re ocazie celor 11 cercuri care 
funcționează aici li s-a alăturat 
încă unul. Este vorba despre cer
cul „Prieteni prin corespondență" 
condus de tovarășa instructoare 
Stoicescu Maria. Cercul și-a înce
put activitatea cu 30 de membri, 
dar numărul lor sporește mereu. 
Printre cei mai activi membri ai 
cercului se numără Mihaly An- 
toaneta, Duda Iordan, Sușterac 
Rodica, Popescu Elena, Hegeduș 
Francisc, Ștefan Teodor și alții.

De la înființarea sa și pînă în 
prezent, cercul nostru „Prieteni 
prin corespondență" a expediat 
numeroase scrisori la unitățile de 
pionieri din tară și chiar din țările 
prietene, prin care facem cunos
cute metodele noastre de învăță
tură. acțiunile pe care Ie organi
zăm în școli, scriem despre frumu
sețile regiunii noastre și ale țării.

TEȚU GEORGETA 
membră a cercului 

„Prieteni prin corespondență"

Ne-am ales noul 
președinte de unitate

Zilele trecute, unitatea noastră 
de pionieri a trăit o frumoasă săr

bătoare școlară — alegerea пои- 
lui președinte de unitate. Cu mult 
înainte de începerea adunării, toti 
pionierii, îmbrăcați sărbătorește și 
cu cravatele purpurii strălucind în 
soare, ne-am îndreptat spre școală. 
Era doar vorba despre analizarea 
activității noastre desfășurate de-a 
lungul unui an de zile. Ne preo
cupa, de asemenea, problema: Pe 
cine vom alege președinte de uni
tate anul acesta...

Dar sunetul trompetelor a între
rupt discuțiile. Ne-am aliniat în 
careu. Tradiționalul ceremonial a 
început. Pe rînd, pionierii au vor- 
bie despre frumoasele acțiuni or
ganizate, despre situația la învă
țătură și disciplină a pionierilor 
din unitatea noastră.

S-a trecut apoi la alegerea nou
lui președinte de unitate. Multi 
pionieri au vorbit despre activita
tea rodnică la învățătură și dis
ciplină a pionierei Popescu Elena 
din clasa a VI-а. Vorbitorii au a- 
rătat că pioniera Popescu Elena 
este o elevă sîrguineioasă și mo
destă, că își ajută întotdeauna co
legii la învățătură, are o tinută 
ordonată și spirit de inițiativă. De 
aceea, pionierii au ales-o în unani
mitate președintă ă unității, spre 
a ne conduce activitatea în acest 
an școlar.

Lenuta a mulțumit pentru în
crederea ce i-a fost acordată și 
>-a angajat ca împreună cu noi 
toti să ducă o muncă șusțiirută,

să fim meireu la înălțimea sarci
nilor, să ne respectăm cuvîntul de 
pionier.

ȘTEPAN TEODOR 
elev în clasa a VI-a, 

Școala de 8 ani nr. 5

Distincții pionierești
Cu osazia alegerii noului pre

ședinte de unitate, la școala noas
tră, un număr de pionieri au pri
mit distincții pionierești, semn al 
rezultatelor bune obținute de ei 
la învățătură și disciplină, ca și 
în activitatea obștească. Dealtfel, 
numeroasele acțiuni organizate în 
timpul anului școlar trecut, vor
besc cu prisosință despre străda
nia pionierilor din școala noastră.

De asemenea, în cinstea alege
rilor pe unitate, nod am colectat 
peste 3000 kg. fier vechi, acțiune 
la care s-au evidențiat în mod deo
sebit detașamentele nr. 1 și nr. 3 
conduse de pionierii Rusu Gabriela 
și Levițchi Vladimir

Pentru rezultatele frumoase ob
ținute, li s-au acordat distincții pio
nierești de gradul I pionierilor 
Buneci Constantin, Cătană Floare, 
Levițchi Vladimir și alții, iar de 
gradul II pionierilor Bogdan A- 
drian, Curuț Geta, Sehnk Ileana 
și Ionică Mircea.

MIHALY ANTOANETA 
elevă în Clasa a VII-a 
Scgaja de 8 ani ta. 2

Condiții de vînzare :

Cumpărători cu remunerație 
lunară netă;

Aconto Număr maxim
minim de rate

— piuă la 1000 iei pt. muncitori 
și militari 25% 8

pentru alți 
salariați 20% 6

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

pentru alți 
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 itnă pură pentru tri cotat — 300 lei.

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

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

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

!l

ț: 
Șî

M. M. E. E. _ _____________
Filiala Petroșani

Angajează FOCHIST CALIFICAT pentru în
călzirea centrală la sediul din Maleia str. Dr. Pe
tru Groza nr. 68 Peirofani.

Condiții: salarizare 4,50 lei|oră. Doritorii 
se vor adresa în str. lovanilor nr. 1 Petroșani, 
telefon interurban 9, automat 275.
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Cuvînhirea lui №• SL Hrușciov 
la №ece]»|ia de la Kremlin

Declarațiile lui Ben Bella
MOSCOVA 8 (Agerpres)

' După cum transmite agenția 
TASS, la recepția de la Kremlin 
dată cu prilejul zilei de 7 noiem
brie, N. S. Hrușciov, trecînd în 
revistă drumul parcurs de oame
nii. sovietici în cei 46 de ani de 
la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, a arătat că poporul 
sovietic a transformat Rusia îna
poiată în puternica Uniune Sovie
tică, al doilea stat din lume în

- ceea ce privește nivelul produc- 
. ției și și-a exprimaț convingerea 
că, într-un termen scurt, ea va fi 
prima țară în lume.

Popoarele țărilor socialiste, a 
arătat vorbitorul, ne sînt apropiate 

, și se înrudesc cu noi prin aceleași 
idei, sînt prieteni și frați de cla
să.

Apoi adresîndu-se reprezentan
ților statelor capitaliste, N. S. 
Hrușciov a declarat : „Dv. vă
bucurați că între noi și frații chi
nezi există divergențe. Dar, dom
nilor, bucuria dv. este prematură. 
Cu cit vă veți bucura mai mult, 
cu atît veți avea mai multe de
ziluzii amare. Este adevărat că 
între noi și tovarășii chinezi exis
tă dispute și divergențe. Dar prin
cipala noastră divergență o avem 
cu capitalismul. Deși cu frații chi
nezi avem divergențe, însă în prin
cipala problemă sînțem alături — 
noi sîntem împotriva capitalismu
lui, împotriva orînduirii moșie
rești, noi sîntem pentru socialism

-------------- ©--------------

Lucrările sesiunii O. N. U.

Виоівііііе adoptate de Comitetul gtolio problemele 
sociale, umanitare ti culturale

NEW YORK 8 'Trimisul special 
Agerpres. C. Alexandroaie, trans
mite :

Comitetul pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale al 
Organizației Națiunilor Unite a a- 
doptat la 7 noiembrie o serie de 
razoluții, prezentate pe marginea 
raportului Consiliului economic și 
social

Printre rezoluțiile adoptate se 
numără rezoluția care cere Consi
liului economic și social și Comi
siei pentru drepturile omului să 
pregătească pînă la cea de-a 20-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. din 1965 un proiect de re
zoluții cu privire la înlăturarea 
discriminărilor față de femei. O

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

Misiunea lui Harriman în Argentina
NEW YORK 8 (Agerpres).
Averell Harriman, subsecretar 

de stat al S.U.A. pentru proble
mele politice, a plecat joi la Bue
nos Aires pentru ca, în numele 
președintelui Kennedy, să „ceară" 
ajutor noului guvern argentinian 
în realizarea unei reglementări „e- 
chit abile" în litigiul în legătură cu 
societățile petrolifere americane din 
Argentina.

După cum se știe, este vorba de 
declarația noului președinte al Ar
gentinei, Arturo Ilia, că va semna 
în curînd un decret cu privire la 
anularea unor contracte de con

--------o--------
Se reduc căderile radioactive

WASHINGTON 8 (Agerpres)
Referindu-se la un comunicat 

al Serviciului pentru sănătatea pu
blică din S.U.A., agenția United 
Press International anunță că e- 
fectele interzicerii exploziilor nu
cleare în atmosferă au început eă 
se arate în reducerea căderilor 
radioactive. Un purtător de cu- 
vînt al Serviciului pentru sănăta
tea publică a menționat că în luna 

și comunism. Sînt convins că ne 
vom înțelege cu tovarășii chinezi, 
nu știu cînd —. mai curînd sau 
mai tîrziu, însă ne vom înțelege. 
Noi avem aceeași cale, calea luptei 
comune împotriva capitalismului, 
pentru victoria comunismului în 
întreaga lume I"

In continuare, vorbitorul a ară
tat : „Aș vrea ca reprezentanții 
țărilor capitaliste să înțeleagă just 
spusele mele despre divergențele 
existente în mișcarea comunistă. 
Lumea capitalistă vorbește foarte 
mult despre divergențele care au 
luat naștere în lagărul nostru. Ca 
reprezentant al lumii comuniste, 
al Uniunii Sovietice, sînt mîhnit 
de faptul că între partidele comu
niste, între țările socialiste exis
tă divergențe. Tocmai de aceea, 
noi facem totul pentru a le lichi
da și pentru a crea unitatea de 
monolit a mișcării comuniste in
ternaționale".

Șeful guvernului sovietic a vor
bit apoi despre marea însemnă
tate a politicii de coexistență paș
nică între statele cu orînduiri so
ciale diferite. „Noi facem (totul 
pentru ca să fie pace, pentru coe
xistență pașnică, facem totul pen
tru ca popoarele din fiecare țară 
să-și poată alege singure calea de 
dezvoltare pe care o consideră cea 
mai justă. Sîntem pentru nea
mestecul în treburile interne ale 
statelor".

Vorbitorul a arătat că Uniunea 

altă rezoluție cere adoptarea de 
măsuri speciale în vederea dezvol
tării construcției de locuințe.

Alte rezoluții se referă la prin
cipiul distribuirii geografice echi
tabile a locurilor în Comisia pen
tru drepturile omului, precum și la 
situația socială din lume.

Luînd cuvîntul într-una din șe
dințele dinaintea votului, Maria 
Groza, reprezentanta R.P. Romîne 
în Comitetul pentru problemele so
ciale umanitare și culturale, a ex
pus poziția delegației romîne fa
tă de proiectele de rezoluții men- 
ționînd sprijinul pe care R.P. Ro- 
mînă îl acordă recomandărilor cu
prinse în aceste rezoluții.

cesiuni petroliere, încheiate de gu
vernul fostului președinte Frondizi. 
Această hotărîre a produs neliniș
te în rîndul conducerii a șase 
mari societăți americane care po
sedă concesiuni petroliere în Ar
gentina.

După cum relatează corespon
dentul ziarului „New York Timas", 
Harriman a fost însărcinat de pre
ședintele Kennedy să exprime pre
ședintelui Ilia temerea că poziția 
sa extremistă ar putea împiedica 
guvernul S.U.A. să stabilească 
strînse relații politice și economice 
cu guvernul argentinian.

august media zilnică de căderi de 
stronțiu 90 în S.U.A. era de 28 
picocuries (un picocurie repre
zintă o milionime din emanația de 
radiație a unui gram de radium). 
Aceasta reprezintă o scădere cu 
3 picocuries față de luna iulie și 
cu 4 față de luna iunie. Purtăto
rul de cuvînt a declarat că se 
așteaptă ca radioactivitatea să con
tinue să scadă.

Sovietică dorește să coexiste paș
nic cu Statele Unite ale Americii. 
„Dacă Statele Unite vor ataca 
Cuba, a spus el, noi vom fi de 
partea Cubei revoluționare I Prin
cipiul coexistenței pașnice prevede 
respectarea de către fiecare țară 
a suveranității altor țări".

La recepție au participat repre
zentanți ai cercurilor de afaceri 
din S.U.A. Șeful guvernului sovie
tic le-a spus: Trăim pe aceeași 
planetă și nimeni nu poate să ne 
alunge de pe această planetă. Din 
moment ce trăim pe aceeași pla
netă trebuie să trăim în pace. El 
s-a pronunțat pentru dezvoltarea 
relațiilor economice, pentru comerț 
cu S.U.A.

N. S. Hrușciov a remarcat că 
în ultima vreme se vorbește mult 
despre „spiritul Moscovei". „Spi
ritul Moscovei este spiritul păcii. 
Noi am semnat Tratatul de Ia Mos
cova privitor la interzicerea ex
periențelor nucleare în trei me
dii. Sînțem gata să. semnăm și 
alte acorduri îndreptate spre asi
gurarea securității internaționale".

N. S. Hrușciov a toastat pentru 
cei care au înfăptuit revoluția, 
pentru oamenii muncii din Uniu
nea Sovietică, pentru popoarele 
care au pășit pe calea lui Lenin, 
pe calea construirii socialismului 
și au creat state socialiste, pen
tru popoarele care au sfărîmat 
jugul colonial, pentru popoarele 
care luptă pentru libertate și in
dependență, pentru eliberarea na
țională și socială, pentru repre
zentanții plasei muncitoare inter
naționale prezenți la recepție, pen
tru prietenie între popoare, pen
tru coexistență pașnică și pace în 
întreaga lume.
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Plecarea tov. 
Corneliu Mănescu 

din Paris
PARIS 8 (Agerpres)
In seara zilei de 7 noiembrie, 

Corneliu Mănescu, ministrul Afa
cerilor Externe al R.P. Romîne, a 
plecat de la Paris spre țară.

La plecare, în Gara de Est, mi
nistrul Afacerilor Externe al R.P. 
Romîne a fost condus de Pierre 
Paul Bouffanais, trimisul extraor
dinar și ministrul plenipotențiar al 
Franței la București, și de repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe al Franței.

Au fost de față dr. V. Dimitriu, 
trimisul extraordinar și ministrul 
plenipotențiar al R.P. Romîne la 
Paris, și membri ai legației.

Al IV-lea
BEIRUT 8 (Agerpres).
In capitala Libanului își conti

nuă lucrările al IV-Iea Congres al 
petrolului arab. La acest congres 
iau parte, după cum se știe, a- 
proape 600 de reprezentanți din 
țările arabe și observatori din nu
meroasa alte țări ala lumii, prin
tre care un grup de petroliști ro- 
mîni condus de ing. Alexandru 
Boabă, adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei.

Miercuri, a fost prezentat con
gresului un manifest al Federației 
muncitorilor petroliști arabi în care 
se protestează împotriva condiții
lor de muncă din întreprinderile 
patroliere ale societăților străine. 
„Vremea imperiilor, se spune în 
manifest, a trecut, dar mai există

ALGER . 8 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat săptă

mânalului „Revolution Africane", 
președintele Algeriei, Ahmad Ben 
Bella, a arătat că una din sarci
nile importante care stau în fața 
guvernului algerian este „întări
rea realizărilor revoluției și con
tinuarea luptei pentru noi reali
zări".
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încheierea dezbaterilor în procesul 
asupra complotului din Liban

BEIRUT 8 (Agerpres).
Agenția France Press a relatează 

că Curtea militară de Casație din 
Liban a terminat dezbaterile în 
procesul complotului organizat de 
partidul social-popular împotriva 
actualului regim. Pe banca acuza
ților s-au aflat 189 de membri di 
frunte ai acestui partid, condam
nați anterior de un tribunal mi
litar în primă instanță la diverse 
pedepse. Curtea de Casație a ac
ceptat apelul acuzaților, dintre care

I
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MOSCOVA. Grupul de repre
zentanți ai cercurilor de afaceri 
americane, care la inițiativa re
vistei „Time" întreprinde o călă
torie prin țările Europei, a pără
sit la 8 noiembrie Moscova, în- 
dreptîndu-se spre Berlin.

SALISBURY. Autoritățile din 
Rhodesia de sud au interzis „tem
porar" activitatea unuia din prin
cipalele partide ale populației a- 
fricane „Uniunea poporului afri
can Zimbabwe". In același timp, 
autoritățile au interzis liderului 
acestui partid, Joshua Nkomo, să 
participe timp de trei luni la a- 
dunări publice.

CARACI. Agenția United Press 
International relatează că la Ca- 
raci au avut loc demonstrații ale 
studenților împotriva măsurilor 
luate de autorități pentru a res- 
trînge activitatea organizațiilor 
studențești. Poliția i-a atacat pe 
demonstranți cu bastoane de cau
ciuc și grenade cu gaze lacrimo
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In Republica Dominicană ia amploare 
tapta poporului împotriva dictaturii militare

SANTO DOMINGO 8 (Agerpres)
După cum relatează agenția 

Prensa Latina, în Republica Do
minicană ia amploare lupta po
porului împotriva dictaturii mili
tare pentru restabilirea orînduirii 
constituționale în apărarea drep
turilor cetățenești și a libertăților.
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Congres al petrolului arab
încă anumite companii petroliere 
care acționează ca adevărate im
perii"... Manifestul arată că com
paniile petroliere din Orientul 
Mijlociu au obținut un profit net 
care atinge 66 la sută din inves
tițiile făcute între anii 1956 șl 
1960. Ele caută să plătească cit 
mai puțin muncitorilor arabi și cit 
mai mult angajaților străini. Fede
rația muncitorilor petroliști arabi, 
care grupează 75 000 de membri 
din majoritatea țărilor arabe, a 
cerut ca societățile petroliere să 
aloce un sfert din beneficiile lor 
pentru retribuirea muncitorilor.

In cadrul congresului au fost, 
de asemenea, prezentate o serie 
de expuneri cu privire la perspec
tivele industriei petroliere.

Președintele a subliniat, de 
asemenea, importanța unirii for
țelor politice din țară.

Intr-un alt interviu acordat zia
rului francez „Liberation", Ben 
Bella a condamnat forțele care se 
împotrivesc progresului țării. „Nu 
vom accepta nici un compromis 
care ar putea dăuna revoluției", 
a declarat el.

70 fuseseră condamnați la moarte, 
și a început rejudecarea procesu
lui la 8 ianuarie 1963. Verdictul 
definitiv urmează a fi pronunțat 
la 11 noiembrie.

După cum se știe, complotul a 
fost declanșat în noaptea de 30 
spre 31 decembrie 1961, cînd de
tașamente înarmate al» partidului 
social-popular din Liban au în
cercat să ocupe prin forță prin
cipalele clădiri guvernamentale din 
Beirut și căile de comunicație ale 
țării.

gene. Demonstranții au ripostat 
cu pietre. In urma ciocnirilor, șase 
persoane au fost rănite. Poliția a 
arestat 28 de studenți.

WASHINGTON. Camera repre
zentanților a S.U.A. a aprobat prin 
vot secret la 7 noiembrie, spori
rea plafonului datoriei de stat 
S.U.A. la 315 miliarde dolari 
cu 6 miliarde dolari mai mult de- 
cît actualul plafon.

SANTO DOMINGO. După cum 
transmite Prensa Latina, junta mi
litară aflată la putere în Repu
blica Dominicană a emis un de
cret cu privire la confiscarea 
averii aparținînd familiei fostului 
dictator Rafael Trujillo.

SEUL. La 7 noiembrie, un tri
bunal militar din Coreea de sud 
a condamnat la moarte pe colo
nelul în rezervă Li Cijon Tai, fi
ind acuzat că a participat la or
ganizarea unui complot împotriva 
guvernului Pak Cijan Hi.

In ultima vreme au avut loc de
monstrații împotriva juntei mili
tare, care a preluat puterea după 
lovitura de stat, în orașele San
tiago de los Cabaleros, San Fran
cisco de Macoris, San Pedro de 
MacoTis, Puerto Plata și alte 
orașe.

Lucrările congresului au fost 
marcate joi de o amplă și intere
santă expunere prezentată de fostul 
ministru al petrolului din Arabia 
Saudită, Abdullah Tariki, expulzat 
din țara sa, pentru părerile sale 
care nu corespund celor ale guver
nului saudit. El a adus date con
vingătoare pentru a demonstra mo
dul în care societățile străine ex
ploatează petrolul unor țări ara
be, în detrimentul intereselor na
ționale ale acestor țări. El a ară
tat că actualele acorduri care per
mit societăților străine să exploa
teze petrolul arab „au fost dic
tate de colonialiști". El a subli
niat necesitatea ca industria pe
trolului să treacă sub controlul 
unor companii naționale.
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