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Un nou compresor VEȘTI DIMVULCAN
de

Pînă de curînd, la mi
na Lonea II, pentru lu
crările de deschidere 
la orizontul 500, adînci-
rea puțului orb nr. 10 
și execuția orizontului de 
centralizare a celor trei 
mine — lucrări de mare 
volum. se folosea aer 
comprimat din trei lo
curi : Valea Arsului, Lo
nea II și Jieț. Din aceas
tă cauză, alimentarea cu 
aer comprimat era defec-

tuoasă și presiunea scă
zută. Pentru remedierea 
acestor deficiența la mi
na Lonea II, în apro
pierea puțului orb nr. 10, 
la orizontul 500, a fost 
montat un compresor de 
20 m.c./minut. ■ Lucrarea 
s-a efectuat într-un ter
men scurt de către echi
pa de lăcătuși condusă de 
Ulici Vasile 
echipa de 
•“ondusă de

Schimb de

împreună cu 
electricieni 

Mîțu loan.

I
I

Din inițiativ a condu
cerii C.C.V.J. s-a organi
zat zilele trecute în ora
șul Vulcan un schimb de 
experiență cu administra 
lorii căminelor de tine-, 
ret din Valea Jiului.

La Vulcan, oaspeții au 
vizitat cămintjl'e, staționa 
rele de zi, și can
tina minieră, au discu
tat cu locatarii și cu 
sonalul de serviciu 
cămine, însușindu-și 
todele de muncă și 
tiativele bune.

Cu acest prilej s-au a- 
nalizat și rezultatele ob
ținute în întrecerea din-

ж

per- 
din 
me
tal

experiență
țre administrațiile cămi
nelor din Valea Jiului
pentru titlul de „cel mai 
bine gospodărit cămin de 
tineret". Prezentîndu-se 
bine din toate punctele 
de vedere, locul I a fost 
cucerit' de administrația 
căminelor din Vulcan, iar 
locul II de administra
ția căminelor din Aninoa- 
sa. Au fost evidențiați 
pentru merite în această; 
muncă tovarășii Joldoș Ir
ma, administratoare și Bă- 
lășescu Constantin, miner, 
membru în comitetul de 
conducere al căminului nr.
3 din Vulcan.

Brigăzi evfdențiate în muncă
La mina Vulcan, colec

tivele de muncă din sec
toarele I și III obțin în 
procesul de producția în
semnate realizări. In pri
mele 
luna

5 zii a de lucru pe 
în curs, ele au ex- 

peste plan 581 
de cărbune de bunătone

calitate și au realizat la 
piețul de cost economii

în valoare da 2 500 lei.
Printre brigăzile de mi

neri de la acesta sectoare 
care s-au evidențiat prin 
contribuția adusă la de
pășirea planului se numă
ră cele conduse de tov. 
Drob Gheorghe, Gantz 
Ștefan, Zaharia Constan
tin, Moraru Nicolae și 
Alden loan .

Echipa de lăcătuși condusă de Merlak loan din cadrul ateliere- 
lui mecanic al minei Petrila se remarcă prin hărnicie și pricepere în 
muncă. Reparațiile pe care le execută\ la vagonetele de mină sînt 
întotdeauna făcute înainte de termen și| de bună calitate.

IN CLIȘEU: Membrii acestei echipă înainte de începerea lucrului,

______ q

De pe acum la nivelul anului viitor

și disciplină

,'ntre evidentiații in producție de la mina Vulcan 
pe luna octombrie se află și strungarul Gall loan. El 
a obținut de curînd drapelul de evidențiat în în
trecerea socialistă.

Succesul obținut 
muncii și lucrărilor 
cută.

IN

se datorește bunei organizări a 
de bună calitate pe care le exe-

Acțiuni
Mobilizați de comitetul

. JJ,ȚM., tinerii din sectoa-
IX ale minei 

efectuat recent 
acțiuni de

rele V și 
Vulcan au

CLIȘEU : Gali loan execută- o piesă la strung

<3

nu de mult, va-Pînă
gonetsle pline și goale de' 
la rampa puțului orb nr. ■ 
6 de la mina Lonea 
trebuiau manevrata pes 
te același macaz, ce se 
găsește la 8 metri de 
puț. Pentru manevrare se 
pierdea mult timp iar ca
pacitatea de extracție a 
puțului 
integral 
maxim 
Avînd

nu era folosită 
; se extrăgeau 
50 vagonate/oră. 
în vedere mai
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și faptul că în 
de vîrf apro- 
brigăzilor cu 

defectuoasă, în

A ME N A I Ă R I
ales perspectiva creșterii 
producției 
perioadele 
vizionarea 
goale era
jurul puțului a fost să
pată o scurtă galerie de 
ocol. Acum, vagonetele 
goale sînt împins? în spa
tele rampei și de aici, 
prin această galerie de 
ocol, iau drumul liniei 
rezervată goalelor. Capa
citatea

Evidențiați 
în întrecere

de transport a pu
țului atinge în 
prezent 75 de 
vagonete

numeroase
muncă patriotică. Printre 
cele mai importante enu
merăm : amenajarea și 
betonarea curții atelieru
lui mecanic, colectarea 
unei cantități de 5 600 kg. 
fier vechi, încărcarea în

tinerești
vagoane C.F.R. a 120 to
ne de cărbune de 
cui de avarii.

Dintre cei peste 
participanți s-au 
cat Cizmaș loan, 
Petru, Leuștean
Gheorghe Cornel, Dără- 
muș Carol, Plic Constan
tin, Cucu Eleador, Mun- 
rean Romulus și Ștefan 
Nicolae.

la sto-

50 de
remar- 
Nîarcu
Aneta,

©

Cu planul de desfacere depășit
Magazinul O.L.F. nr. 4 

din orașul Petroșani, a 
cărui responsabil este to
varășul Lilă Marin, se 
bucură de o bună apre
ciere din partea gospo
dinelor care vin aici să 
se aprovizioneze cu cele 
necesare. Aprovizionat cu 
mărfurile din cele mai

solicitate de cumpărători, 
curat și bine îngrijit, ma
gazinul cunoaște o mare 
afluență d э cumpărători.

Așa se și explică fap
tul că pe luna 
a.c., magazinul 
șit planul de 
la legume și 
61 500 lei.

octombrie 
și-a d?pă- 
desfacere 

fructe

introdusă 
metodele avansate 

valoroase extinse 
Pentru ca activi- 
să se ridice pe 
înalte s-a aplicat 
și sistematic un

pen- 
nive- 

exem-

Colectivul secției de sepa
rație de la preparația Petrila 
desfășoară o entuziastă în
trecere. Lupta pentru primi
rea întregii cantități de căr
bune extrasă de minerii de la 
exploatările Petrila, Lonea, A- 
ninoasa și Vulcan, reducerea 
opririlor accidentale, îngriji
rea și folosirea maximă a 
capacității utilajelor sînt doar 
cîteva dintre obiectivele ur
mărite.

Recent, schimbul condus de 
tovarășul Irimie Aron a pri
mit pentru a zecea oară în 
acest an, drapelul de eviden
țiat în întrecerea socialistă. 
Condus cu pricepere, acest 
schimb a sporit cu 2,3 la sută 
productivitatea muncii și a 
îmbunătățit calitatea blocuri
lor cu aproape 10 la sută. Au 
muncit cu mult simț de răs
pundere tovarășii Rusan Iacob, 
Tărțan Gheorghe, Maidic Fran- 
cisc. Simon Rozalia și alții.

B. CONSTANTIN 
corespondent

In tot timpul acestui an, colec
tivul sectorului V de la mina Lo
nea a obținut rezultate foarte bu
ne. Planul de producție a fost de
pășit lună de lună. După zece luni 
de activitate depășirea se cifrează 
la 13 150 tone de cărbune. Randa
mentul planificat și planul de pre
gătiri au fost depășite trimestru 
de trimestru, iar economiile la pre
țul de cost se ridică la 555 781 lei. 
Intr-un cuvînt, la toți indicatorii 
planului realizări bune. Cum se 
explică aceste rezullate ?

Tehnica nouă a fost 
cu îndrăzneală, 
și inițiativele 
pe scară largă, 
tatea sectorului 
trepte tot mai 
■cu perseverență
complex de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Incepînd încă de anul 
trecut a fost extinsă armarea mix
tă cu stîlpi metalici inbulari la a- 
batajele cameră 0505, 0506, 102 și 
103. La blocul Jieț, în trei preaba- 
taje funcționează transportoare 
S.K.R.-11. Un alt exemplu de îm
bunătățire a muncii : din cauza
infiltrației mari de apă de la Jiu, 
la abatajul 0503 din blocul zero 
vagonetele se încărcau jumătate cu 
apă, jumătate cu cărbune. Pe timp 
friguros, aproape patru luni din a- 
cest abataj nu se dădea cărbune 
deoarece acesta îngheța în silozu
rile de Ia sujyafață. Pentru reme
dierea acestei deîlciențe la nive
lul abatajului și al baionetei au 
fost montate sorburi. O conductă 
transportă apa pe suitor pînă la 
transversala de bază. Acum, în tot 
timpul anului din abatajul nr. 
0503 se extrage cărbune uscat. 
Prin buna organizare a muncii în 
abataj s-au obținut viteze de a- 
vansare tot mai mari. Brigăzi ca 
acelea conduse de Danciu Moise, 
Farcaș loan și Petric Simion ob
țin viteze de avansare ce depășesc 
o sută de metri pe lună și randa
mente de 8 și 9 tone pe post, prin 
aplicarea inițiativei „Două cimpuri 
pe schimb în fiecare aripă 

tajulul".
Pentru 

nătățirea 
vizionării 
goale, în 
versala 
blocul 1 
tul 500 
montat 
liu 
cuiește 
tiva. 
acela

au fost evidențiați 
pentru stăruința cu 

brigăzile тГйіеге. 
pregătire li s-a a- 

cuvenită și astfel 
este asigurată iu 

a grăbi lucră- 
stratul 3, blo- 
610, în urmă

ele reușesc să men- 
miniere bine puse

chibzuite, aplicate 
s-au materialî-

Prin măsuri chibzuite 
în producție 
urmează să fie montat un troffti 
electric în diagonala de Ia stratul 
5 din blocul II, orizontul 500. In 
vederea ridicării calificării un ma
re număr de mineri, ajutori mi
neri și maiștri au lost încadrați în 
ultimile luni Ia cursurile de ridi
care a calificării. După absolvirea 
școlii de calificare minerii șefi de 
schimb Lazăr loan, Călcioiu An- 
ghe], Stoica Ioan I, Vulpe Alexan
dru muncesc stăruitor 
tru ridicarea necontenită a 
lului lor de calificare și sînt 
ple în privința disciplinei.

Corpul tehnic din sector asigură 
o asistență permanentă și califica
tă brigăzilor. S-a redus numărul 
brigăzilor rămase sub plan; în u- 
nele luni cum a fost in octombrie 
toate brigăzile au depășit planul 
lunar. Maistrul miner principal Țif 
Eugen și maistrul Voinic Paul de 
Ia sectorul V. 
pe exploatare 
care sprijină 
Lucrărilor de 
cordat atenția 
linia de front
permanență. Pentru 
rile de pregătiri la 
cui zero, orizontul 
cu două luni a fost i.nființată o
brigadă nouă de înaintări. înainte 
existau în sector opt echipe de în
treținere care lucrau răspindite în 
mai multe locuri. In prezent func
ționează numai cinci echipe, mai 
bine organizate, controlate și în
drumate incit 
țină lucrării? 
la punct.

Sînt măsuri
cu pricepere care 
zat în obținerea unor indici tehnico- 
economici cu mult superiori celor 
planificați. Colectivul sectorului V 
realizează de mai multe luni ran
damente Ia nivelul anului viitor și 
în unele luni, cum a îost in tri
mestrul III, chiar mai mari — 2,298 
tone pe post — față de 1,986 tone 
pe post planificate în anul viitor. 
Aceasta a făcut ca în trimestrul 
III să se realizeze un preț de cost 
apropiat celui planificat pe anul 
viitor.

Organizîndu-și in continuare 
munca la un nivel superior, pe 
baza tehnicii noi, colectivul secto
rului V de la mina Lonea are po
sibilitatea ca incă de la sfirșitul a- 
cestei luni să dea cărbune în con
tul anului viitor — chezășia unei 
activități rodnice în noul an ce se 
apropie.

rost 
tro- 

inlo-

a aba-

său.Dintre brigăzi le de la mina Petrila evidențiate în întrecerea socialistă se numără 
și cba condusă de Karda Emeric.

IN CLIȘEU: Șeful brigăzji împreună cu cîțiva ortaci.

pt Л < Ф К «

imbu- 
apro- 

cu 
trans- 

de la 
orizon- 
a 

un
care 

locomp- 
Tot în 
si scop FRANCISC VETRO

Apreciat de cetățeni
De la oficiul P.T.T.R. 

Petroșani, pleacă în fie
care dimineață în cursă 
factorii, poștali cu tolbele 
încărcate. In grupul de 
poștași e mereu prezent 
și membrul de partid St«- 
lescu Constantiu, care în- 
tinzînd pasul se îndreap
tă spre sectorul

Cetățenii de pe străzile 
Gheorabe Doja, Micu

Clein, Arădanilor, Radu 
Șapcă, Aurei Vlaicu și 
din alte părți ale ora
șului îl cunosc bine pa 
acest harnic aducător de 
vești.

Pentru modul 
cios în care își 
toria, poștașul 
Constantin este

conștiin- 
face da- 
Stelescu 
apreciat

și stimat' de cetățeni.
C. IOAN

corespondent
1



STEASUL ROȘW
■ямамидияаммммемммеерееимм—— -...... ■, . ч ■„ , ____ __

«

din

F1LM&L SĂPTĂM1NII

E permis să

minier
7 100 volu- 

cititorilor, 
a organizat

calci pe iarba"

Cu fiecare treaptă coborttă, 
In adlncul nopții subterane, 
Scot minerii din tăcere si din stlncă 
Aur *1 esențe de mărgeane.

Tu, ta iei poete, holărîl, 
Ultimele trepte să cobori 
In flntlpa sufletului omenesc 
Și vei găsi esențe de comori.

ION BUREȚEA 
sbudent

ÎNSEMNARE

Cămin cultural da, activitate... bat

65 de acțiuni 
eu cartea

Acțiunea filmului „E permis să 
«aici pe iarbă", o producție a 
studiourilor maghiare, se petrece 
în zilele noastre le Budapesta.

Cunoscutul intelectual K6rl, pre
ședintele Comitetului pentru con
strucții de locuințe, (arhitect, de 
două ori laureat 
Kossuth, membru al Academiei), e 
constrins printr-un 
televiziunii să declare data la ca
re numeroasa familie a muncito
rului Kărăsz va putea să se mute 
într-o locuință adecvată.

Kdri afirmă că aceasta se va 
realiza la data de 15 iulie. In саг 
contrar, se obligă să primească 
drept locatari, în spațioasa sa vilă 
pe solicitator cu întreaga sa fa
milie.

Televiziunea transmite la 
•uMStiotite

dezvăluie con-

al premiului

reportaj al

Kărășz, muncitor fruntaș la fabri
ce de automobile, în vila Keri.

Situații comice 
viețuirea dintre familia sănătoasă,
echilibrată a muncitorului Kărâsz, 
cu gazdele. La început animozita. 
te, scene de isterie din partea so
ției lui Kări — actriță celebră — 
atitudinea politicoasă dar rece și 
rezervată din partea arhitectului. 
Mai tțrziu, 
omeniei lui 
cunoașterea
transformarea comportamentului lui 
KOri, redresarea vieții lui бе >a- 
milie, care în ultimii ani devenise 
o conviețuire formală.

Ambele familii 
toria Iulie! Kări

Filmul 
lăzi la 
ca" din

datorită înțelepciunii, 
Kărăsz -r apropierea, 
reciprocă, prețuirea și

Biblioteca clubului 
Uricani numără peste 
me. Pentru atragerea 
colectivul bibliotecii 
în acest an un număr de 65 de 
acțiuni cu cartea. Printre acestea 
pot fi amintite serile literare în
chinate vieții și operei lui D. Th. 
Neculuță, G. Topîrceanu, recen
ziile și prezentările la cărțile „Fe
meia și socialismul", „Biblia haz
lie", „Lenin, tovarăș, om", „Fiicele 
lui M«rx", „Drum deschis" și al
tele

Datorită acțiunilor organizate la 
biblioteca clubului au fost înscriși 
pînă în prezent 1500 de cititori.

Faptul că fondul bibliotecii clu
bului din Uricani a fost îmbogățit 
in acest an cu 
peste 8000 lei 
„Iubiți cartea" 
tineri din care 
tători ai insignei 
ții" 
pare din partea 
bliotecii pentru 
răspîndirea cărții 
nilor muncii.

Vechiul sat de oieri de la extre
mitatea vestică a Văii Jiului, 
Cîmpu iui Neag a devenit in zi
lele noastre o comună mare șf 
frumoasă, cu case multe,: rinduile 
cu grijă de harnici gospodari. Ță
ranii muncitori de .aici au azi o 
viață fericită, îmbelșugată.

In fiecare dimineață., tăietotii de 
păduri din Clmpu lui Neag, cu 
țapinele grele pe umerii puternici, 
încep bătălia cu trunchiurile fal
nice ale uriașilor pădurii. Fierds- 
traiele electrice cîntă fără încetare 
simfonia nouă a muncii, armoni
zată ia unison cu hei-rupul țapi
narilor. Camioanele gem sub încăr
cătura neprețuitei bogății a pădu
rilor, care ia drumul fabricilor pre
lucrătoare. coboară 
batajelor sau dau 
sete oamenilor.

Dar ce fac oare
harnici în timpul liber ? Cum își 
petrec 
orele

Cu

in adlncul a- 
căidură in ca-

acești oameni

care

spriji- 
pentru

popular comunal, lipsește 
nul și ajutorul Comitetului 
cultură și artă ai Statului populat 
al orașului Petroșani, adică, concis 
lipsește interesul.

Posibilități pentru desfășurarea 
activității culturale există la Cîm
pu lui Neag. Au demonstrat-o lap
tele din anii trecuți. Cind a exis
tat preocupare, bună înțelegere și 
sprijin tinerii au venit cu drag 
iă cămin, au pregătit programe 
artistice destui de reușite cu care 
au făcut și deplasări în localită
țile vecine.

La cămin există și o biblioteca, 
dar cărțile ei rar 
Cei trei directori 
tura! din cimpu 
s-au perindat din 
trecut și pînă în
preocupat in suficientă măsură de 
punerea ia punct a sălii, a biblio
tecii, a materialelor culturale, ci 
așteptau tot timpul să scape de 
această muncă. Ba mai mult. După 
cum spunea și tovarășul Trandaii- ' 
rescu Ilie, actualul director al că
minului cultural, de multă vreme, 
la Clmpu lui Neag nu s-a primit 
de. ia Comitetul pentru cultură și 
artă din Petroșani nici o 
rință, revistă sau broșură 
fică. Nici chiar ziarele nu 
/ung la timp.

Credem că și fluctuația 
de directori a făcut 
culturală de aici să 
ceasta situație.

Oamenii muncii din
Neag, harnicii forestieri de aici, 
vor să citească, 
dar au condiția 
deschis, să aibă 
activitate, sd fie 
caid

Tovarășul Trandafirescu iile < 
trebui să ia nelntirziat legătura < 
organele competente și să pună 
punct căminul șl activitatea lui.

■De asemenea, sfatul populat co
munal trebuie să sprijine îr 
permanență activitatea căminului 
cultural.

La rîndul lor, tovarășii de la 
Comitetul pentru cultură și artă 
sa mearga mai des pe la Clmpu 
lui Neag, să controleze și să spri
jine cu mai mult simț de răspun
dere activitatea căminului cult и •

ajung la cititori, 
ai căminului cul- 
lui Neag, care 
toamna anului 

prezent nu s-au

data 
mutarea maistrului

cărți în valoare de 
că la concursul 
fost înscriși ft 8 
au devenit pur- 
,,Prieten al căr-

dovedește interes și preocu- 
colectivului bi- 

popularizarea și 
în rîndul oame-

Și
au
ѲЗ

ft. BĂXȘAN 
corespondent

oare muncitorii forestieri
de odihnă
excepția cinematografului,

ar funcționa și mal bine de 
fi desele întreruperi de cu
ci n-au unde merge in timpul

n-ar 
rent, 
liber; pentru ei activitatea cultu
rală este inexistentă, deși In co
mună există cămin 
nu-i de ajuns că 
Trebuie să existe și 
turală, Or, la Cîmpu
tlvitatea culturală lipsește, Si de 
ce ? Pentru că lipsește un program 
ai căminului, lipsește preocuparea 
cadrelor didactice și a sfatului

cultural. Dat 
există cămin, 
activitate cui- 
lui Neag, ac-

conie- 
șilinfi ■ 
mai a-
* ■ 

aceasta
activitatea 
oile In a-

ca
se

Cimpu iui.

să vină ia cămin, 
ca acesta sd 
un program 

reparat și... sd
consimt la căsă- 
cu La li Kărăsz. 
începînd de as-

însemnâpile unui învățătop

rulează, 
cinematograful „Republi-

Petrosani.

de ȘTEFAN LUCA

ІЙГ

reușeș-
imagine

trecutului, 
de ridicare

tarele 
luptei

Cititori mari și... mici solieitînd cărțile preferate,

☆

Ștefan Luca
o

complexă a acestei lumi a satu
lui pornit pe drumul larg desfă
șurat al transformării socialiste.

atașat
a satu-

rat de 
profund 
lui.

Volumul lui
te astfel să închege

O carte pe вйрІйтТпй

Povestirile și schițele din acest 
volum sînt, în general portrete de 
oameni obișnuiți ai satului colec
tivizat, portrete pe care autorul le 
împarte în două cicluri mari: „Oa
meni de pe ia noi" șl „Tractoriș
tii". Povestirea care deschide vo
lumul „însemnările unui învăță
tor", este și ea o suită de aseme
nea portrete prinse în jurnalul 
unui învățător.

însemnările de jurnal, dispa
rate și laconice, reușesc să recon
stituie istoria dramatică a satului 
în luptă cu apa. Din rîndurile jur
nalului se desprind chipuri de co
lectiviști perseverenți,

Cele două cicluri de schițe și 
povestiri, „Oameni de pe la noi" 
șl „Tractoriștii" — șcrise la per
soana întîia, reconstituie portrete 
de oameni care-și găsesc rostul, 
demnitatea recîșțigată în condi
țiile satulu' ce se scutură treptat 
de prejudecăți, se eliberează de 
coșmarul grijii pentru pămînt.

Asemenea răsturnări de valori 
pe planul conștiinței eînt frec- 

, vent subliniate la eroii lui Ștefan 
Luca, fie ei bătrîni, trecuti prin 

. necazuri ce au lăsat urme adinei, 
fie tineri, la eare prejudecățile 
n-au prins temei adînc. Niculiță, 
îndrăgostit de fata din șatul ve
cin, cu gospodărie colectivă înstă
rită est* în grea dilemă. Cu o 
mentalitate nouă, Niculiță trăiește 
un proces complicat tocmai pen
tru că nu se

■ răsească satul, 
lectivă tănără, 
de către socri 
slgurau de la
fără griji. In ciclul „Tractoriștii”, 
de овете^ча, sînt presărate bogat 
astfel de confruntări, din eare se 
desprind cu limpezime chipul mo
nt’ al ttnirului colestivist elăbe-
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La clubul muncitoresc din Lupeni

Mai mult sprijin activității culturale

și ale- 
despre 
lor pe

la peste 25 000, iar 
peels 5700 fată de 
anul trecut. Au fost 
de acțiuni cu car

lie 
de 
fie

va

D. PLOEȘTEANU i

hotărăște să-și pă- 
«u gospodăria co- 
deși i se ofereau 

condiții care-i a- 
început o căsnicie ;

Comuniștii organizației de baza 
de partid de la clubul muncito
resc din Lupeni au discutat iu a- 
dunarea de dare ds seamă 
geri, ținută zilele trecute, 
munca desfășurată la clubul 
peiioada unui an de zile.

Față de aceeași perioadă 
lui trecut, activitatea culturală la 
clubul din Lupeni s-a îmbunătă
țit. Numărul volumelor din biblio
tecă a crescut 
al cititorilor la 
3 000 cit era în 
organizate 130
tea, la care au participat 19 000 
de oameni ai muncii, 145 de con
ferințe politice și de cultură gene
rală la club și căminele de tine
ret, 120 de conferințe tehnice,

Rezultate bune s-au obținut și în 
ceea ce privește atragerea de noi 
membri in cele 10 formații artiști 
ce чіе clubului, numărul lor ajun-’ 
gînd la peste 400, dintre care 180 
la cor, 50 la fanfară și formația se- 
misimfonică, peste 40 la dansuri. 
In cedrul clubului funcționează, de 
asemenea, cercul de artă plastică, 
care sub conducerea instructorului 
Tellman Iosif desfășoară o vastă 
activitate, cercul de croitorie, cu 
eproape 50 de cursante, cercurile 
da mușină și foto amatori.

In perioada la care s-a referit 
darea de seamă, formațiile artisti
ce al э clubului au prezentat 75 
de programe artistice, care s-au 
bucurat de succes în fața celor 
12 000 de spectatori.

Rezultatele obținute însă nu se 
ridică la înălțimea posibilităților 
existente la clubul din Lupeni, nu 
mulțumește întrutotul exigențele 
publicului lupenean. Ds aceea, co
muniștii au analizat cu simt de 
răspundere, în spirit critic și auto
critic deficientele care au existat 
în buna desfășurare a activității 
clubului, pentru ca ele să fie în
lăturat? și activitatea să fie mai 
bogată în viitor.

Una din cauzele principale care 
a făcut ca activitatea culturală a 
clubului să nu fie cea mai bună 
a fost aceea a lipsei de sprijin din 
partea 
și

derile
oraș 
I.C.O., 
C.F.R.,

sindicatelor, 
la întreprin- 

industriale din 
Viecoza, I.L.L., 

de construcții, 
meșteșugărească 

„Minerul" și în specia) din partea 
comitetului orășenesc U.T.M. Lu
peni, Astfel, majoritatea joilor dî 
tineret nu le organizează comite
tul U.T.M., așa cum ar fi nor- 
тппі. oi lasă această sarcină pa

comitetelor 
U.T.M. de 

și unitățile 
cum sînt: 
șantierul 
cooperativa i

clubului. Nici în 
atragerea tinen- 

artistice ale clu- 
orășenesc U.Ț.M.

seama conducerii 
ceea ce privește 
lor la formațiile 
bului, comitetul
nu a manifestat mai multă preocu
pare. La rîndul lor, comitetele sin
dicatelor ' și comisiile culturale din 
întreprinderi nu depun nici ele in
teresul cuvenit pentru bunul mers 
al muncii culturale a clubului.

Unele greutăți au fost întîmpi- 
nate și din partea cadrelor didac
tice care nu participă la activita
tea culturală a elu bului.

In ceea ce privește colaborarea 
cu cabinetul tehnic al minei, 
pentru organizarea unor acțiuni 
comune cu cartea tehnică, s-au 
manifestat unele lipsuri. Acestea 
s-au datorat pe de o parte tova
rășei inginere Dinulescu Lucia, 
responsabila cabinetului tehnic al 
minei, care a refuz nt în repetate 
rfnduri această colaborare, cit și 
dezinteresului manifestat 
conducerea 
cii.

Consiliul 
lui a lăsat 
directorului,
siliu a fost schimbat în repetate 
rînduri pentru inactivitate.

Dar nici directorul clubului și 
nici instructorii artistici ou au fă

cut totul în direcția îmbunătățirii 
muncii culturale. Ei au lăsat ca 
lucrurile să meargă de la sine, în 
loc să ceară cu mai multă insis
tentă sprijinul celor ce erau în 
drept să îl acorde. Drept urmare 
a acestui mod de lucru, cu totul 
necorespunzător, activitatea cultu
ral-artistică a clubului a fost sub 
posibilitățile și condițiile existen
ta.

In cuvîntul său, tovarășul Badea 
loan, instructor al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani a re
comandat conducerii clubului să 
acorde mai mult interes formațiilor 
artistic» și întocmirii repertoriilor, 
să prezinte mai multe spectacole 
și în special brigăzile artistice de 
agitație, să țină o legătură mai 
strînsă cu C.I.T. și cabinetul teh
nic al minsi, să depună 
interes pentru creștere i 
membrilor în formațiile

Comuniștii au arătat
printr-o muncă colectivă, 
preocuparea ■ permanentă 
liului de conducere al clubului de 
a organiza acțiuni mai multe și 
mei variate și prin sprijinirea lui 
de către organizațiile de partid, 
U.T.M. și sindicat de la toat* în
treprinderile din oraș, activitatea 
clubului muncitoresc din Lupeni 
poate fi Îmbunătățită.

ina i mult 
numărului 
artistice, 

că numai 
prin

a consi-

clubului și a
de către 
bibliots-

al clubu-de conducere 
toată munca pe seama
De altfel, acest con-

D. GHEONEA
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Secția gospodărie a sfatului po pular din Lupeni a luat din timp 
unele măsuri pentru asigurarea bu nei desfășurări a transportului în 
comun in perioada iernii.

IN CLIȘEU: Se execută ultim ele lucrări la ghereta de așteptare 
din fata T. C. Paroșeni, la capătul liniei de autobuz.

Inovatorul Moldovan Traian
------------ O------------

ft

Pe mecanicul Moldovan Traian 
l-am întîlnit prima dată La școala 
de calificare. Preda lecții unor 
muncitori tineri. E un om în vîrs- 
tă. cu vechime în producție. Prin 
mîinile sale au trecut mai mult 
de 120 de tineri pe care i-a in
trodus în tainele meseriei. Acum 
conduce echipele de întreținere 
din sectorul de prelucrare. Ii pla
ce munca și îl pasionează noul.

Nu de mult observase că oa
menii din secție întîmpină dificul
tăți cu aburul necesar prelucrări). 
Uneori ba conținea prea multă 
apă, alteori ba nu fierbea mate

rialul, iar alteori era supraîncăl
zit si calitatea brichetelor lăsa de 
dorit. De aici și ideea de a crea 
prin eliminarea focăritului manual 
un nou sistem de alimentare, cu 
o temperatură constantă a aburu
lui.

— Ar fi bine să includem a- 
ceastă problemă în planul tema
tic, propuse Moldovan Traian con
ducerii sectorului. Propunerea a 
fost acceptată. Din ziua aceea. 
Moldovan Traian nu a mal avut 
pace -ăptămîrii in șir.
. •— Ce ar fi să automatizez ali-

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

Realizări gospodărești
Zilele acestea conducerea pre

parației Petrila a luat o serie de 
măsuri gospodărești menite să a- 
sigure pe timp de iarnă desfășu
rarea normală a procesului de 
producție în secții. Au fost repa
rate acoperișurile de la conurile 
mare și mic, s-a închis cu pereți 
de zid porțiunea dintre silozurile 
de bruti și elevatoarele nr. 1 și 
2, a fost modificată conducta de 
evacuare a rezervorului de naftanat 
și s-a betonat și introdus in in- 

montarea cu combustibil a foca
relor supraîncălzitoarelor cu a- 
buri ? — îșî zise într-o dimineață, 
mecanicul. A conceput un sistem 
mecanic care să dozeze și șă an
treneze automat cărbunele în fo
carele supraîncălzitoarelor de a- 
buri, Experimentată, inovația a 
fost declarată bună. Azi ea contri
buie la ușurarea muncii, la îmbu
nătățirea calității brichetelor și pe 
lîngă că elimină greutățile, aduce 
anual economii în valoare de 
14 736 lei. Aceasta nu este însă 
singura inovație a mecanicului 
Moldovan Traian. Intr-o perioadă 
mai scurtă de 10 ani el a prezentat 
la oabinetul tehnic al uzinei 20 
propuneri de inovații, din care 16 
au fost aplicate în procesul de pro
ducție.

In uzină, efectul lor economic 
a redus pînă în prezent prețul de 
cost cu peste 200 000 lei.

In semn de prețuire portretul 
inovatorului Moldovan Traian a 
fost expus pentru a zecea oară la 
panoul de onoare șl preparației 
Petrila.

BÂDUȚA CONSTANTIN
corespondent

terlorul rezervorului o serpentină 
nouă de aburi. S-au consolidat, de 
asemenea, cicloanele de pe acope
rișul uscătorlei noi, a fost con
struit un paravan fix la pompele 
de smoală etc.

La îndeplinirea acestor lucrări 
un aport deosebit l-au adus echi
pele conduse de Rad Gheorghe, 
Pohl Anton, Boko Emerik, Szedlac- 
sek Eugen, Hancheș Sabin, Matei
Valer și Latkulik Francisc.

: —.....

temiimștii — exemple înaintate 
la locui № lor dc munca

SPORT
Organizația de partid din sec

torul electromecanic al minei Pe
trila desfășoară o susținută mun
că de educare a membrilor și can- 
didaților de partid în spiritul în
tăririi răspunderii pentru îndepli
nirea sarcinilor economice și a 
disciplinei în producție. Preocupa
rea organizației de bază în aceas
tă direcție s-a intensificat mai a- 
les în urma unei adunări generale 
unde s-a analizat aportul adus de 
comuniști în procesul de produc
ție. Cu acest prilej a fost reliefată 
activitatea nesatisfăcătoare dusă de 
tovarășii Greu Victor și Nagy NI- 
colae care nu întotdeauna se îm
păcau cu disciplina și nu consti
tuiau o pildă vrednică de urmat 
pentru ceilalți muncitori din ju
rul lor.

In această privință organizația 
de bază a întreprins măsuri con
crete, și-a îndreptat atentia în 
primul rînd spre acei membri și 
candidați de partid tineri, care 
obțineau rezultate mai slabe în 
prodwție. Cu aceștia, membrii bi
roului, comitetul de secție au stat 
de vorbă individual, i-au convins 
«ă participe la cursurile de ridica
re a calificării, iar comuniștii e- 
vidențiați în producție au primit 
sarcina să se ocupe de cite 1—2 
dintre acești tovarăși,

Iată cîteva exemple. Intr-o vre
me în echipa de reparat trolii, ti
nerii $enk Rudolf și Cîmpeanu 
Dragoș, de altfel muncitori buni, 
nu reușeau să execute reparații 
de calitate. Biroul organizației de 
bază a încredințat comunistului 
Coșma Rudolf sarcina să se ocupe 
de acești tineri. Cosma Rudolf s-a 
ocupat cu răbdare și pricepere de 
Senk și Cimpeanu, ajutîndu-i să 
înțeleagă că este în propriul lor 
interes să-și ridice neîncetat cali
ficarea profesională, că numai așa 
var putea să înlăture o serie de 
greutăți și să se situeze în dudul 
evidențiatilor în producție.

In mod asemănător au procedat 
șl-comuniștii. Rantea Teodor, Dă- 
neecu Dumitru, Ambrus Niculae, 
care s-au ocupat îndeaproape de 
Nagy Nicolae, Csenteri Iosif, 
Szflcs Iosif meseriași tineri, care 
nu de mult au fost primiți în rîn- 
durile membrilor și candidațllor 
de partid.

Pe lîngă faptul că comuniștii 
evidențiațj în producție s-au ocu
pat sistematic de întrajutorarea 
tovarășilor care obțineau rezul
tate mai slabe în producție, biroul 
organizației de bază a instruit a- 

gltatorii și le-a încredințat sarci
na Să organizeze convorbiri la lo
curile de muncă în cadrul cărora 
să analizeze pe scurt rezultatele 
înregistrate în ziua respectivă, să 
stea de vorbă cu acei tovarăși ca
re nu folosesc din plin orele de 
lucru etc. Asemenea convorbiri au 
organizat comuniștii Biro Iosif, 
Keiling Rudolf, Merlak loan, Antal 
Ervin, Terentică Nicolae, Glodeanu 
Iuliu și alții care în scurt timp 
au reușit să ridice echipele con
duse de ei la nivelul celor evi
dențiate.
Bogy Iosif, Leopold Stefan, Enache 

Nicolae, Botjin Francisc, Nemeș 
Carol, Boteanu Traian, Folea Ga
briel, Cosma Andrei, Kacso Henric 
sînt numai cîțiva dintre cei aproa
pe 100 de membri și candidați de 
partid evidentiați în producție.

Creșterea rolului comuniștilor în 
producție a influențat în mod po
zitiv asupra realizării sarcinilor de 
producție în întregul sector, deoa
rece tot mai mulți sînt muncitorii 
nemembri de partid care le ur
mează exemplul, situîndu-se în 
rîndurile evidențiatilor în produc
ție, obtinînd succese în întreține- 
rea electrică și mecanică a puțu
rilor de extracție, a compreșoare- 
lor, ventilatoarelor și pompelor de 
mină, a craterelor și alte utilaje.

Luptînd pentru realizarea sarci
nilor ce stau în fața sectorului, 
organizația de bază se ocupă în 
continuare să facă din fiecare mem
bru și candidat de partid un ade
vărat mobilizator al maselor, un 
exemplu de disciplină, un luptător 
activ pentru înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid.

Z. ȘUȘTAC

PUBLICITATE
_________________-у»:',.

I. C. O. Petroșani anunța
Din cauza scăderii debltu lui de apă la surse, I.G.O. Petro

șani trebuie să facă restricții în alimentarea cd? apă potabilă a 
populației din localitatea Petro șanl 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 între orele 530—21.

2. Populația orașului Petroșani 
stalațiile de apă în perfectă stare 
vita pierderile de apă. Totodată se 
strictul necesar.

Etapa a 9-a a campionatului 
categoriei A la fotbal
Disputat iert pe Stadionul Re

publicii,, meciul de fotbal pentru 
categoria A dintre Dinamo Bucu
rești și Petrolul Ploiești s-a înche
iat cu scorul de 1—0 (0—0) în fa
voarea jucătorilor dinamoviști. U- 
nicul punct al partidei a foșt în
scris în minutul 67 de Frătilă, la 
o fază creată de Varga.

Astăzi se ' desfășoară celelalte 
partide din etapa a 9-a a campio
natului categoriei A de fotbal. In 
Capitală, pe stadionul Republicii, 
cu începere de la orele 14,30 are 
loc meciul Steaua — Farul Con
stanța. Iată jocurile din țară : Si- 
derurgistul Galați — Progresul Bu
curești; C.S.M.S. Iași — Steagul 
Roșu Brașov; Dinamo Pitești — 
U. T. Arad; Știința Timișoara — 
Rapid București; Știința Cluj — 
Crișul Oradea.

Stațiile . noastre de radio vor 
transmite alternativ repriza a Il-a 
a meciurilor Steaua — Farul, 
C.S.M.S. — Steagul Roșu, Știința 
Timișoara — Rapid. Transmisia se 
va face pe programul I cu începere 
de la ora 15,15.

Turneul international 
de șah de la Moscova

MOSCOVA 9 (Agerprfe»),
După o zi de repaus, turneul in

ternațional de șah de la Moscova 
a fost reluat Cu partidele celei 
de-a 8-a runde. Marele maestru 
Smîslov, jucînd cu piesele negre, 
l-a învins în 37 de mutări pe Si- 
maghin, Tal a cîștigat la Jimenez, 
Gligorici la Balczerowski, Vladi
mirov la Kupers și Szabo la 
Pietzsch. Antoșin a întrerupt eu 
avantaj decisiv la Hort. Partida 
întreruptă dintre cei doi foști 
campioni mondiali, Smîslov și Tal, 
s-a terminat remiză.

cu apă 
și 14—20, iar restul orașului se 

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

Cînd există preocupare pentru alegerea 
șistului dki cărbune

3. Nerespectarea celor me nționate la punctul 2, va atrage 
după sine sancțiuni.

W-
In acest an, mina Petrila a ob

ținut succese de seamă în ceea 
ce privește calitatea cărbunelui ex
tras. Exploatarea nu a suportat 
nici o p analizare, ci dimpotrivă, 
lună de lună, pentru procentul 
scăzut de cenușă și umiditate, i 
s-au acordat bonificații. După zace 
luni de activitate, mina Petrila a 
primit în total 6 755 tone de căr
bune bonificații. Această cifră re
flectă o preocupare permanentă 
pentru calitatea cărbunelui din 
partea minerilor pstrileni. De altfel 
în cele zece luni tr scute procentul 
de cenușă a scăzut în medie la 
29,9 la sută fată de 30,5 la sută 
planificat. Lupta pentru ridicarea 
nivelului calitativ al producției a 
devenit obiectivul central al între
cerii socialiste. De calitate se ocu
pă deopotrivă maiștrii mineri, șe
fii de brigadă și da schimb, va
gonetarii, toți cei ce muncesc în 
abataje —■ locul unde se hotărăște 
soarta calității producției Ei parti 
cipă lunar la consfătuiri operative 
pe tema calității. Cu această oca
zie se dau exemple de brigăzi și 
sectoare evidențiate sau rămase în 
urmă cu calitatea. Metode vechi, 
dar eficiente în asigurarea calită
ții ca pușcarea selectivă, alegerea 
șistului în abataj și la gura ro
lului, podirea corectă inițiativa 
„Nici un vagonat de cărbune rebu- 
tat pentru șist" rămân mereu ac

tuale. La serviciul planificării se 
ține o evidență clară cu șistul 
vizibil găsit în vagonete, pe zile, 
pe luni, pe sectoare; există date 
precise despre penalizările brigă
zilor ce au depășit cantitatea de 
șist vizibil, O experiență bună a 
cîștigat și responsabilul cu calitatea 
tov. Demeter F.i lucrează în aceas
tă muncă de șase ani, ține legătura 
permanentă cu conducerile sectoa
relor, cu maiștri, cu șefi de bri
găzi, Atunci cînd un abataj trimite 
la suprafață cărbune de slabă cali
tate, responsabilul cu calitatea se 
deplasează în subteran pentru a 
constata la fața locului deficienta 
și pentru a lua măsuri. Totodată, 
asistă la luarea probelor de că
tre Laboratorul C.T.C.

Agitația vizuală atrage necon
tenit atenția minerilor și tehni
cienilor în direcția calității. Panoul 
expus în hala circuitului puțului 
central este completat zilnic, In a- 
cest fel brigăzile află imediat cit 
și cînd a fost găsit șist în vago- 
netele ce le-au trimis la ziuă, nu
mărul de vagonete rebutate.

Considerăm interesam procedeul 
prin care se efectuează cîntărirea 
probelor la mina Petrila. Conținu
tul vagonetului se răstoarnă cu a- 
jutorul unui dispozitiv acționat cu 
aer comprimat, pe un grătar cu 
ochiuri de 80/80 mm. Sub grătar 
este montat un crater T.P.-l 

ce transportă cărbunele direct în 
si’oz. Grătarul fiind amplasat în 
vecinătatea cîntarului folosit la 
determinarea producției, dă posi
bilitatea ca șistul să fie ales și 
cîntărit imediat. Probele de șist 
se efectuează în toate trei schim
burile.

Un aport deosebit la îmbunătă
țirea calității l-a adus munca po
litică, comuniștii exploatării. Pro
blema calității a fost dezbătută în
că la începutul anului în plenara 
comitetului de partid și apoi în 
adunările generale ale tuturor or
ganizaților de partid de la sectoa
rele productive, în grupe de partid, 
In luna mai, august și septembrie 
gazeta da perete a exploatării a 
scos ediții speciale legate de ca
litatea cărbunelui. Totodată, prin 
foile volante ce # le-a publicat ga
zeta de perete s-a atras atentia sec
toarelor unde șistul vizibil înce
puse să ia proporții.

La mina Petrila, calității i se 
acârdă o atanție deosebită. Preo
cuparea pentru livrarea unui căr
bune curat este permanentă, iar re
zultatele nu se lasă așteptate. Este 
o experiență prețioasă ce merită a 
fi însușită și folosită și de alte co
lectiva miniere din Valea Jiului, 
mai cu seamă de cele tributare cu 
calitatea cum este mina Lonea.

фніііп

Dacă constatați abateri Ц locul 
DE MUNCA UNDE Ml FOSî CHEMAȚI PENTRU 
PUȘCARE, REFUZAȚI EXECUTAREA PUȘCĂRII 
PÎNĂ CE LOCUL DE ПУПСА HU MM PREZINTĂ PERICOL

F. VELICU



STEAGUL ROS’.

Catastrofă misie^ă 
în Japonia

TOKIO 8 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță că 

la 9 noiembrie în, mina de căr
buni Mikawa, situată la 65 mile 
sud-vest de Fukuoka, a avut loc 
o explozie care a provocat sur
parea tunelului principal. Explo
zia a deteriorat, de asemenea, sis
temul de ventilație, și întreaga 
mină este în prezent plină de 
gaze, eeea ce îngreunează opera
țiunile de salvare.

Potrivit ultimelor date, numărul 
victimelor se ridică la 171 de 
morți și 132 de răniți. Din cauza 
bioxidului de carbon și a celor
lalte gaze există puține speranțe 
de salvare a celorlalți 300 de mi
neri blocați încă în mină.

Potrivit agenției United Press 
International aceasta este una din 
cele mai mari catastrofe din isto- 
ria industriei miniere.

—=©=—

Rezultatele alegerilor 
municipale 

din Rhodesia de nord
• LUSAKA 9 (Agerpres)

La Lusaka au fost date publi
cității rezultatele alegerilor muni
cipale ce s-au desfășurat săptă- 
mîna trecută în Rhodesia de nord. 
,Partidul Unit al Independenței Na
ționale, condus de Kenneth Ka- 
unda, a obținut majoritatea locu
rilor în patru din cale opt con
silii municipale importante. Parti
dele africane mai mici, cum ar fi 
Congresul național african, au ob 
ținut majoritatea în alte trei con
silii municipale, în timp ce ra
siștii albi cu. greu au reușit să-și 
adjudece un singur consiliu muni
cipal.

Impotrîva represiunilor la care sînt supuși 
minerii spanioli

NEW YORK 9 (Agerpres)
La 8 noiembrie a avut loc în 

fața Consulatului Spaniei din New 
York o demonstrație de protest 
împotriva represiunilor la care 
sînt supuși minerii spanioli

Participanții la demonstrație, or-

ganizată de veteranii brigăzii „A- 
braham Lincoln" care au luptat’ în 
timpul războiului civil din Spania 
au difuzat manifeste în care au 
atras atenția asupra represiunilor 
polițienești dezlănțuite de regimul 
franchist împotriva minerilor spa
nioli.

p.

tul blocurilor construite din e- 
lemente prefabricate a crescut 
de ia 7 la 60 la sută.

John Bepnal desppe situația 
din Vietnamul de sud

LONDRA 9 (Agerpres)
In legătură cu situația din Viet

namul de sud, John Bernal, pre- 
ședințele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, a 
dat publicității o declarație în 
care subliniază că primele acțiuni 
ale regimului militar nu dau nici 
un temei să se creadă că în 
ceasta țară vor avea 
bări esențial?.

„Războiul împotriva 
din Vietnamul de sud 
nu a — Se relevă în

a-
loc schim-

derea realizării țelurilor propuse 
de rezoluțiile . Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii în legă
tură cu această țară: încetarea 
războiului, retragerea forțelor ar
mate străine, traducerea în viață 
a acordurilor de la Geneva din 
1954 — ceea ce reclamă recunoaș
terea dreptului poporului din Viet
namul de sud de a-și hotărî sin
gur soarta — și reunificarea pa
triei".

Mina „Paisie1
SLIVEN 9 (Agerpres).
In regiunea Sliven din R. 

Bulgaria a fost dată în exploa
tare noua mină „Paisie". Capa
citatea anuală a minei este de 
100 000 tone de huilă.

In mijlocul pădurilor din a- 
ceastă
înălțat și un centru minier cu 
blocuri de locuințe, cantină etc.

regiune muntoasă s-a

315 apartamente pe zi
MOSCOVA 9 (Agerpres).
La Moscova, în apropierea U- 

nîversității Lomonosov se con
struiește un nou cartier de lo
cuințe din prefabricate. In fie
care zi sînt terminate în medie 
315 apartamente. Fiecare bloc 
are cinci etaje. Construcția unui 
bloc durează 18 zile.

In ultimii cinci ani, procen-

Realizările minerilor I 

din bazinul Ostrava-Karvina *
OSTRAVA 9 (Agerpres).
Agenția CI К anunță că pla- , 

nul de extracție a cărbunelui pe ' 
luna octombrie în bazinul Ostra- i 
va-Karvina a fost 
105,4 la sută.

Minerii din acest 
tras 121 300 tone de 
te plan și au realizat 372 metri 
galerie peste plan.

îndeplinit cu

bazin au ex- 
cărbune pes-

I

poporului 
va conti- 

continuare 
în declarație, — adică țăranii vor
continua să fie adunați în „sate, 
strategice", ogoarele și satele vor 
continua să fie pîrjolite de bom
bele cu napalm. „Disciplina 
țională", 
autorități, 
porul din 
se poate 
mocratice.

In încheierea 
spune: „Situația 
toți aceia care luptă pentru pace 
în lumea întreagă și bunăstarea 
poporului din Vietnamul de sud 
să-și reînnoiască eforturile în ѵэ-

na- 
la care fac apel noii? 
este un indiciu că 
Vietnamul de sud 

aștepta la reforme

declarației
creată cere

po- 
nu 
de

se
ca

Două legi adoptate de parlamentai 
indonezian

-.DJAKARTA 9 (Agerpres)
Parlamentul indonezian a adop

tat sîmbătă două legi care stabi
lesc o nouă bază pentru activita
tea pe teritoriul Indoneziei a so
cietăților petroliere străine. Potri
vit acestor legi, societățile stră
ine, și anume societățile america
ne Stanvac, Caltex și Pan Ame
rican, precum și societatea bri
tanică Shell vor deveni contrac- 
tanți ai întreprinderilor petroliere

de stat indoneziene. Legile prevăd, 
de asemenea, naționalizarea în de
curs de 5 ani a comerțului intern 
ou produse petroliere și 
cursul următorilor 15 ani 
prinderilor de rafinare a 
lui.

Aceste măsuri stat luate
unui acord intervenit între guver
nul indonezian și reprezentanții 
companiilor străine în luna iulie 
a.c.

în de- 
a între- 
petrolu-

în baza

VIENTIANE. Primul ministru al 
Laosului, prințul Suvanna Fumma, 
s-a întors la Vientiane. Incepînd 
de la 11 septembrie el a luat parte 
la lucrările sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. și a întreprins o 
serie de vizite în S.U.A., Franța, 
Anglia, U.R.S.S., India și Tailanda.

KABUL. In Afganistan se des
fășoară cu succes lucrările de con
struire a unui important obiectiv 
hidrotehnic — barajul Djelalabad 
de pe râul Kabul și hidrocentrala 
din apropierea barajului.

CARACAS. Poliția din Caracas 
a operat vineri 14 noi arestări în 
rîndul persoanelor bănuite de a 
avea legături cu partizanii. Agen
ția Associated Press relatează că 
potrivit unui comunicat al Minis
terului Justiției aproximativ 500 
de deținuți politici, aflați în dife
rite închisori din țară s-au alătu
rat grevei foamei, declarate marți 
de un grup de membri ai Parla
mentului deținuți în închisoarea 
din Caracas.

SANTIAGO DE CHILE. Direc
ția de Statistică a Republicii Chile

a anunțat că în cursul lunii oc
tombrie costul vieții în țară a cres
cut de la începutul anului 1963 
cu 35 la sută.

PARIS. Liga franceză împotriva 
zgomotului, în colaborare cu Aso
ciația internațională de luptă îm
potriva zgomotului, au hotărît ți
nerea la Paris între 13 și 16 mai 
1964 a celui de-al III-lea Congres 
internațional de luptă împotriva 
zgomotului.
’■ SANTIAGO DE CHILE. Peste 
4 000 de muncitori de la minele 
chiliene de cupru El Salvador, a- 
parținînd societății nord-americane 
„Anaconda", au declarat vineri 
grevă, ca urmare a unui litigiu de 
muncă cu patronii.

PARIS. După cum anunță agen
ția France Presse, ministrul de 
stat francez însărcinat cu proble
mele artei și literelor a aprobat 
ca vestita statuie a lui Venus din 
Milo să fie transportată în Japo
nia în cursul anului 1964, în ve
derea Jocurilor Olimpice de Ia 
Tokio.

Construcția unei noi ezine 
metalurgice la Tașkent
TAȘKENT 9 (Agerpres).
La Tașkent s-a început con

struirea unei noi uzine metalur
gice. Această întreprindere spe
cializată va produce piese for

jate și matrițate, instrumente si 
accesorii pentru majoritatea în
treprinderilor constructoare de • 
mașini din republicile Asiei x 
Centrale. J

0 nouă fabrică de cărămizi)

JX 
f > sJ

l

de șamotă
DRESDA 9 (Agerpres).
La Westro, regiunea Dresda 

(R.D.G.), a fost construită o nouă 
fabrică de cărămizi de 
Ea este prevăzută printre altele )

șamotă.
- xla esie рісѵалиіа piuiuc anciv ж 
f cu două cuptoare rotative de < 
' cîte 52 metri lungime, datorită V

<>

cărora noua fabrică va putea i 
produce 90 000 tone de șamotă 
pe an. I

11 noiembrie I
PROGRAMUL 

populare, 8,30 
9,00 Selecțiuni 
Mici formații 
11,30 Muzică < 
rețea maestrului'

I. 7,10 Melodii 
Dansul i simfonice, 

din opere, 10,30 
muzică ușoară, 
opereta „Tine- 

de Victor Rai-

Politica de apartheid condamnată la OJ.U.
Cu 82 voturi pentru, 6 contra 

și 16 abțineri a fost adoptat, vi
neri seara, proiectul de rezoluție 
afro-asiatic depus în Comitetul 
pentru problemele teritoriilor sub 
tutelă și neautonome la dezbate
rea punctului „problema Africii de 
sud-vest".

In cursul dezbaterilor de vineri, 
delegații Indiei, Ghanei, Algeriei, 
Guineei etc. au relevat necesita
tea încetării imediate a ajutorului 
acordat de puterile occidentale 
guvernului rasist de la Pretoria.

Dezbaterile au arătat clar că ma
rea majoritate a statelor membre 
ale O.N.U. se pronunță în favoa
rea acordării independenței aces
tui teritoriu dat sub mandat R.S.A. 
de către Liga Națiunilor, în anul 
191Ș.

„Sînt satisfăcut de rezultatul 
votului, ne-a declarat după ședin
ță reverendul Mikle Cooper, pe
tiționar din Africa de sud-vest, 
care a urmărit dezbaterile de la 
O.N.U. Aplicarea prevederilor re
zoluției va ajuta lupta dusă de po
porul meu pentru independență".

„Ca membru al delegației Gui
neei, ne-a declarat ambasadorul 
Achkar Marof, președintele Comi
tetului, consider că votul a arătat 
că există două feluri de a trata 
această problemă. Cei care au vo
tat în favoarea rezoluției au arătat 

că înțeleg în ce constă pericolul 
actualei situații din Africa de sud- 
vest. O.N.U. n-ar putea ajuta la 
rezolvarea acestei situații, dacă ar 
urma calea indicată de puterile oc
cidentale...".

Aceste doua modalități diferite

Declarațiile unor lideri 
politici africani făcute 

trimisului Agetyres

de a aborda problemele în legă
tură cu R.S.A. de pe agenda O.N.U. 
au reieșit și din dezbaterile Co
mitetului politic special privitoare 
la politica de apartheid a guver
nului Verwoerd, problemă care-și 
așteaptă acum examinarea în Con
siliul de Securitate.

In legătură cu această proble
mă am solicitat vice-președintelut 
partidului național african din 
R.S.A., Oliver Tambo, și reveren
dului Marcus Scott să ne împăr
tășească unele aspecte ale politi
cii de apartheid în acțiune și asu
pra sprijinului primit de rasiști 
din partea puterilor coloniale.

Apartheidul, a arătat O. Tambo, 
înseamnă „dezvoltarea separată" 
— negrii în lagărele de concen
trare și albii în orașe, negrii eu. 
spinările încovoiate și rasiștii eu 

biciul. Noi ne opunem rasismului, 
torturilor, asasinatelor și la , tot 
ceea ce generează politica apart
heidului.

Noi, spunea Marcus Scott, gă
sim o asemănare perfectă între 
politica nazistă și cea urmată a- 
cum de Pretoria. De altfel, în tim
pul războiului, numeroase grupuri 
de rasiști au colaborat cu hitle- 
riștii, însușindu-și metodele lor 
bestiale de tortură și asasinare. 
Organizațiile de masă au fost in
terzise, iar liderii lor, prieteni 
de-ai noștri, au fost întemnițați.

In anul 1963, a continuat Mar
cus Scott, numărul deținuților po
litici atinge 67 000, după ce nu
mai cu un an mai înainte 126 de 
lideri politici au fost executați. Nu 
vom uita niciodată masacrele ra
siștilor din ациі 1960, Totuși, 
cifrele nu spun încă totul. Numai 
cel care a trăit în R.S.A. poate 
să-și imagineze acest infern de ne- 
descris. Foamete pentru negri, 
prosperitate pentru rasiști, temni 
țe pentru negri, libertate pentru 
asasinii rasiști. Mortalitatea infan
tilă — 40 la sută, media de vîrstă 
— 30—35 ani, salariul negrului — 
o optime din cel al unui european, 
lagăre și sîrmă ghimpată — aceas
ta este pe scurt politica de apart
heid în acțiune.

Subliniind ajutorul acordat Iul 

Verwoerd de unele cercuri occi
dentale care obțin profituri fabu
loase din jefuirea bogățiilor țării, 
reverendul Scott M. a spus în în
cheiere : Iată de ce cele 27 rezo
luții ale O.N.U., votate în cel 18 
ani, de cînd șe discută această pro
blemă, au rămas fără rezultate 
concrete.

In lumina acestor fapte, de ne
contestat ne apare acum mai lim
pede rostul chemărilor la „aștep
tare", „răbdare" și „calm" făcute 
de mai multe delegații occidentale.

Printre cei care au votat împo- , 
triva proiectului de rezoluție a- | 
mintit se numără S.U.A., Anglia, 
Franța, Spania și Portugalia, care 
în tot cursul discuțiilor au luat 
cuvîntul de repetate ori, încercînd 
să-i determine pe cei 35 de au
tori ai rezoluției să accepte amen
damente care ar fi dus la slăbirea 
esenței acestui document. Aseme
nea eforturi s-au dovedit zadar
nice.

Delegațiile țărilor afro-asiatice, 
sprijinite de delegații statelor so
cialiste și de unele delegații la- 
tino-americane, cheamă O.N.U. să 
adopte măsuri eficace care să du
că la lichidarea politicii de a- 
partheid. Acesta este și scopul ce
rerii grupului afro-asiatic de a se 
convoca Consiliul de Securitate , în 
problema politicii de apartheid în 
Republica Sud-Africană.

C. ALEXANDROAIE
trimisul special al Agerpres

la O.N.U.

cev, 12,29 Cîntece și jocuri popu
lare, 13,10 Din creația de. muzică 
ușoara a compozitorilor noștri, 
14,00 Din folclorul popoarelor, 
15,30 Muzică de estradă, 16,15 
Vorbește Moscova 1 16,45 „Partid
iubit" — emisiune de cîntece, 
17,50 Muzică populară. 18,34 Mu
zică ușoară, 20,10 Soliști și orches
tre de muzică populară. 20,55 Cin- 
tâ formația de muzică ușoară con
dusă de Jean lonescu, 22,20 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 
10,54 Muzică de estradă, 12,05 
Muzică ușoară, 13,00 Muzică din 
opere, 14,05 Interpreți ai muzicii 
de operetă, 14,35 Valsuri vieneze, 
15,00 Melodii populare. 16,12 Mu
zică ușoară, 17,00 Muzică popu
lară, 18,05 Ciclul de inițiere mu
zicală — „Ghid muzical" — „Su
ita preclasică" (b) (reluata), 18,50 
Program de cîntece, 19.30 Din ac
tivitatea sfaturilor populare, 19,40 
Cîntece populare, 21,20 Piese pen
tru clavecin de Frescobaldi — in
terpretează Fritz Neumayer, 22,00 
Muzică de dans, 22.38 Lucrări 

vocale și instrumentale de Paul 

Constantinescu, 23,05 Concert de 

noapte.
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